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ΡΒΕΡΑΓΕ ΤΟ ΤΗΕ ΞΕΓΟΝΌ 

ΕΘΙΤΙΟΝ 

Τῇ τοὶ δαϊίοη οἵ Τῆὴθ Ογθοκ Νὲὸνν Τοςίαπτοπὶ Αςςογαϊπα ἴο (ἢ6 

ΜαΪ]οτὶν Τοχί ἤανὶπηβ ρθϑθη ἀδθρίοῖθα, Τμοπια5 Ναίβοη ΡΟΡΓΠ ΟΠ Γς. τοὸ- 

αμυσοῖθα υ5 ἴο ρίοαμςθ ἃ βεςοπα οαϊίοη. σμαπρθο μϑγοϑίη ἃΓ6 ἴθνν ἰῃ [ῃ6 

ἰοχί ἀπα ἀρραγαΐιι5, 8πα Ιαγροῖγ σοποϑίϑὶ οἵ σουγβοίηβ ἰγροριδρῃϊςδὶ οῖ- 

τοῖς, οἰ οῆγ δοςθηΐ πλᾶγκϑ. ννῈ αἰςο πουρῃῖ ἰἰ ννου!α Ὀ6 ΠοΙρία! ἴο ρτο- 

νία6 ἃ Ὀγίϑί ργθίαςθ ἴο ϑ0ΠΊΠΊΔΓΙ ΖΘ {π6 αοία!!οα ἱπιτοααίίοη. 

ΒΕΓΕΡΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΜΑΙΟΚΙΤῪ ΤΕΧΤ 

Τῇ οαϊΐοις ἀγὸ ργαίῃθα ἰῃαΐ ςονοίαὶ βοῃοοὶς δπα οἰδϑ565 86 υ5]η8 

οἰ Τοοϊαπιθηΐ 85 ἃ ἰθχί δπα ἴῃαΐ (ῃ6 ἀοπιαπα ἰ5 θχίθηϑίνα θπουρῇ ἴο 

γννατγαηΐ ἃ σϑςοπα βαϊίοη. 

ΤΏος γνῃο ῖθ ἔπίθπαϊγ ἴο ἴη6 Μα)ογίγ Τοχί νϊἱθννροίπί ἀτθ ρίβαβθα 

ἰο βανθ ἃ ςοπιραςῖΐ δπα οαςγ-ῖο-τοδα θαϊίοη οἵ ἃ ἰθχῖ {μαὶ μᾶς οηἷγ Ὀθθη 

ἀϊςοιιςςοα δπα νντ θη δρουΐ ῃαογοίοίοιθ. Τῇοβϑθ ννῇο δα πϑυίγαὶ ᾶνθ 

γνϑςοπιθα ἴπ6 βαϊίοπ 85 ἃ σοηίπυζίοη ἴο 1π6 ορϑη πιαικοῖ οἵ ἰα 685 ἰῇ ἃ 

ςοἰθηοθ ἴμαΐ μᾶς ποῖ γεῖ ριοάυςρα (ἢ6 {{πᾶ| δποννθῖ. ἔνθη ἴῃοβε οἵ δὴ 

ορροϑσίπρ νἱεννροίηϊ Βανθ ἰαγροίγ ἀριθϑα [ῃαῖ ἰΐ ἰ5 υςοία! ἴο ἢᾶνθ συςῇ ἂη 

οαϊίοη. ΤΗΪς ἰ5 ἴτιθ Ὀθοδιδα οὐ ἰεχί σᾶη Ποίρ ἰῃ πιακίηβ σοπγραγϑοη5 

γν Ἢ οἴπογ ἰοχί ἰογπι5. ΕΟΓ ΘΧαΠΊρί6, ἰ{ 5 γηυςῇ ϑαοίθγ ἴο 56η56 ἴῃ8 ἱπγρᾶςῖΐ 

οὐ ἴπ6 ἰπρ[6 ἰπϑφαρίοη ἰη Κθνείδίίοη 4:8 Ὀγ Ξ“βοίηρ ἰἴ ἰη ργίηΐ [Πῃ8π πιθγείγ 

ογ τϑδαΐπρ ἴμ6 {ππ|Η| 1ςἀί!η νγνοτὰ ποηίος ἱπ [6 Νϑϑίθ:αἰαπα δρραγαῖμ5. 

ΝΝΗΑΤ ΤΗΕ ΜΑΙΟΒΕΙΤΥ ΤΕΧΤ 5 

Τῇ Μαϊοηίγ Τεχί ἰ5 ἃ ἰοχί [Παΐ δπηρίογα ἴμ6 νδί [δ θ ονίάθηςθ οἵ 

(ῃ6 ννυβοίθ γτᾶπρϑ οἵ συγνίνίπρ πιαπιϑοτρί5 ταῖμογ [ῃδη τγοἰγίπρ σμίθῇγ οἡ 

(ἢ6 ονίάθηςθ οἵ ἃ ίθνν. Το υϑ ἰΐ ἰ5 υπςςοϊοηκς ἴο ργαοιςδ! !γΥ ̓βΠΟΥΒ οἰρῃϊΐγ 

ἴο πἰποίγ ρεισθηῖ οἵ ἴῃ6 ονίαθηςθ ἰπ ἀπγ αἰϑαίρ!!πΠ6. 

Γογ δ}! ἱπίθπίς ἀπα ρυγροϑθϑ σίπςα ννεβίςοι ἀπ Ηοπ΄ς τἰπ|6, ἴῃ 6 

τρααΐπρϑ οἵ {π6 πια)οπίγ οἱ γπηδπιιςογρίς πᾶν θθθη τα] θείθα 85 “ἰαἴβ δπα 

ςροοπαάδιγ" Μυςῇ οἵ ἴπΠ6 συρροπ (ογ (ῃϊ5 ἀρργοδοῇ 85 Ὀθθη ἴ[ῃ6 [ῃθοΥγ 

ι(ῃαΐ [ῃϑτὸ ννᾶ5 δη οἥδείαὶ δος δοἰαςίςα! τγθοθπϑίοη ἴγαϑῖ ἄροη τ[η6 σμυτγοῇ 

ἴῃ [86 (οιπῇ ςοπίυτγ, ἴῃς Θχρί δἰ πίηΒ [π6 ργεροπάδγαηςβ οἵ ςο-(4||6α 

ΒγΖαπίϊηθ πιδηυϑοτρίβ (Πογραΐθι. Αποΐῃποι συρροῦῖ ννὰ5 τ[ῃαἱ πο πιδηυ- 

οοτρί ονίάθποθ Ρϑίογα ἴΠ6 (ουπἢ ςοπίυγγ ἀρρϑγθηῖίγυ ςιρροπρα ΒγΖδη- 

{πὸ τρααΐϊπρο. Εὐυππαθν, ἃ ῃαπαΐίαυ! οἵ αἰορθα σοηῇαεϊοηβ. ννὰ5 ιις6α ἴο 

ςιισροοὶ [παΐ [Π6 ιααϊ οπαὶ τἰοχί ννὰς {{}} οὐ ἴῃ6π|. (Αεἴυδ! !γ, 4}} πιᾶηυ- 

ςοτρῖς ἤᾶνθ 50ΠΊ6.) ἢ 5ϑἴουγ μᾶς ποῖ γίο! θα ἂηγ ενίαθποθ οἵ οιιςῇ ἃ 

τοοθηϑίοη, πα τῃϊ5 δορθεῖ οἵ [πε [πθοῦγ ἷ5 πονν ἰδγβθίῃγ αραπαοπθρα. 

ν 



ΡΚΕΡΑΓΕ ΤΟ ΤΗΕ ΞΕΓΟΝΌ ΕΡὈΙΤΙΟΝ 

δθοοπά- δπα [Πἢϊγα-σθηΐυγγυ ρᾶργγί πονν δι ρρογί πηδηγ γϑδαίΐηρς [ῃδΐ ννϑγθ 
ΟΠΟΘ αἰππηοοοα 85 “αἴθ. ΕὰυπΘγπΊογθ, πηᾶπγ οὐ ἴῃ 6 “ςοπήαϊϊοης" σδη 
Ὀ6 [υ5ῖ [η6. ορροϑσἰϊ6: ἃ ἔμ||6γ ἰθχί ἔγοπΊ ννῃϊςῃ ραᾶη ἢὰς αἀτορροα ουΐ Ὀγ 
σςῇ {Πίπρς 85 Ποπηοϊοίθἰθυΐοη, οἰγ !ςῖς ογ ἱμθοϊορίςδι σοηςοίαθγαίίοησ, 
ΟΥ 5Ώ66Γ σϑγϑίθϑςηθϑϑ. 

ΛΔΘ Ποϊα (Παΐ υἱζ[πηαϊθίγ ἴῃ 6 ἢἰςίογγ οἱ ἴῃ ἱγαηςπηϊςςίοη οἵ θρᾶςῇ 
ὈοοΚ οἵ ἴπῃ6 Νὸνν Τθοϊαπηθηΐ σῃοια "6 ἵγασθα Ὀγ πηθᾶης οἵ ἃ ρθπθαϊορί- 
οἱ] ἴγθϑ. Τῇϊς πηθίῃοα [αἰ] ϑα ὑπάθγ ννθϑοίοοίϊί δηα Ηοχΐ ργθοίςοίγ Ὀθοϑιιθθ 
ἴΠογ γοίιβθα ἴο ρίνθ ἴ[ῃΠ6 ριόορθϑΊ ννθίβῃϊ πα γοίθ ἴο ἴῃ6 πηδ]ογγ οἵ ἴῃ 6 
Θχίδηϊ πηδηπιιδογρίς. Βυΐ ννῆθη [6 ννῃοίθ τᾶηρθ οἵ θνίάθηςθ ἰ5 ριορϑιίγ 
566, ροπθαίορΥ ὈθοοπΊθς ἴῃ6 πηοϑί νίϑίθ δπα ριοπηϑίπρ ορίϊοπ [ογ 
αοἰθγπηϊπἰησ ννῃϊοῇῃ γρδαΐηρ ἰ5. οὔρίπαὶί ννῆθη ἴΠ6 θνίαθηςθ ἰς οἰρηίῇ- 
ςδηῖγ αἰνίαρα. πίοπιμπαίθοί γ, [ΠΪς5 πηθίῃοα ἰς ργθοθηῖγ ροςοίθ!6 οηΐγ ἰη 
[Π6 Ρογηίσορθ Ασυ]ΐογαθ δπα ἰῃ Κονοίαϊὶς οη Ὀθοδϑιις6 ἃ ἰᾶγρθ ροισθηΐαρθ οἵ 
{π6 πγαΐθγαἰς ἢ85 ἤθνθῦ ὅθθη {{{|γ σο ]αϊθα ἰπ ἴΠ6 γϑοΐ οἵ ἴῃ 6 Ννονν Τδοία- 
πιθηΐ. [π ἴῃ 656 ἵννο ρίαςος, [ῃγουρῇ ἰῃ6 θχίθηϑίνθ ννογκ οἵ νοη δοάθη δπαὰ 
Ηοσκίθι, πιοϑσί οἵ ἴῃ6 πηδπιιϑογὶρί θνίαθποθ ἤδς Ὀθθη πηἰπημθίγ ςοἰ αΐρα. 
[πη ἴΠ6 γϑοΐ οἵ ἴῃ Ννϑνν Τϑοϊαπηθηΐ ννθ ννθίδ ἰογοθα ἴο γοίγ ἤθαν γ οὔ νοη 
σοαθη΄ς ννοί, διισπηθηίθα ὃγ Τίσεπθπαοι ((ΠΠοΓ διιρπηθηΐθα ὑγ [ορρ ἰη 
Μαίζῃθνν ἃἀπα Μαγκ). Τῇ ἰς “σἵ}}}! πιο ννοῦκ ἴο αο πῃ ΝΝϑνν Τϑοίαπηθηΐ 
ἰοχίμδ! σγίτἰτἰσπη, Θορθοίδ!γΥ ᾿Γ οπθ Ὀθίθνθς ἰῃ σαγθί γΥ οἰπίηρ 4} ἴῃ 6 
Θνίαθηςθ ταΐμογ [ῃδη ἰῃ ἰϑαπίηρ 50 ἤθαν!}γ οἡ {Π 6 5π|4}| Ὀοαγ οἵ Εργρί- 
ἰΔη πηαπιισοτρίς (Πα πάρρθη ἴο ρ6 οιιγ οἰαθεοΐ θχίαηί Ἷορίθϑ. 

ΗΟνν ΤΟ υϑὲ ΤΗΙ5 ΕΡΙΤΙΟΝ 

Ιη πιοσί οἵ ἴῃ6 ΝΝονν Τοοίαπγθηΐ γοιι ννὶ!}}! πα ἵννο ἀρραγαίιιςθς. Τῇθ 
ἤτοῖ ἀρραγαΐιις ἰς [πῃ 6 οὔθ οἵ ριθαῖθςϊ ἰπίθγθςϊ ἴο ιι5, Ὀθοδιιϑθ ἰἰ αθίδι!ς 
αἰν ςίοπς ννἱὶη [Π6 Μα)ογίγ Τοχί ἱγδαϊίοη. Καΐμϑγ τ[Πδη [ἰςτπρ ([Π6 οἰρία 
οἵ φοογδς οὗ ἱπαϊνίαιαὶ πηαπιισοτίρῖς, ννθ (56 ἃ [ογπΊ οἱ σῃηοππδπα ἴο ἱπαΐ- 
οδΐθ ἤονν πιιςῇ οἵ [ἢ6 πια] ογγ ἱγαα ΟΠ σαρροπίς ἃ γθδαΐηρ. ΕΟΓ ΘΧϑπΠη- 
ρί6, οπθ ἴῃαΐ ἰς ξιρροπθα ονθιννῃθί πη πρὶν Ὀγ ἴῃ 6 ἰτγαα! τόση, ογα  παγ γ 
οἰρῃίγ-ῆνοα ἰο πἰπϑίγ ροιςθπί, ἰς ἱπαϊςαίθα Ὀγ ἴῃ 6 ἰαγρθ (ϑίπιδη Ψ)ὲ, (ῃ 6 
σΥπΊροΪ σποσθη ὃγ Καυπ Αἰαπα ίογ ἴῃ 6 Μαϊογγ Τοχί ἃς ἃ ννῇοίϑθ. [{ τῃ6 
Μμα]ογίἰγ Ἰοχί ἰ5 ἰαγρϑίγ ιἱπἰῖθα Ὀυΐ νν ἢ αδίθος οσς ἰῃ 5ΟΠΊΘ οἴγαηας, ἴῃ 6 
Ὀοϊαίαςθα Κοπηδη Μ ἰ5 ιιςσϑρα. γνῆθη ἰβθϑιθ ἰς ἃ γϑαὶ αἰνίςίοπ, ἴῃ 6 Μϑ' (ρί 
Ξε (Π6 | δἴϊη ραϑγίϊπη) ἱπα]ςαΐθς ἰῃ6 αἰνίςίοης. ϑοπηθί πηθ5---Ὅθοδιιςο ἴῃ 6 ἰη- 
αἰνία 4] πποία]ς ἃπΠα ραργτὶ εἰϊθα δῖ οἡ ἴῃ 6 οἰαθ ποῖ σῆοςφθη ἴογ ἴῃ6 
ἰοχί---ἰὶ ἀρρθϑδῖϑ, ἱγοπΊ ἃ σιρογῆςσία! γθδαΐηρ οἵ [πῃ 6 σγπηροίς, (Πα σι ρροχ 
ἴογ ἴῃ 6 σῆοβθη γϑδαΐῃρ ἰ5 ννθακθϑγ [ἤδη [ῸΓγ ἰΐἴς γίνα!. Βαϊ ἰἴ πιιςῖ θ6 ἀπαρι- 
οἰοοα ἰῃαΐ [6 Μρὶ οη (6 ἰϑῆ οἵ [ῃ6 “νβ΄ ἴῃ ἂἃπγ σᾶ56 ΓΙὉριθοθηΐβ ΠΊΟΓΘ 
γηδηιισοτρία (ΠΔη ἴῃ6 ποίας οὐ ραργτὶ εἰϊθα οη ἴῃ6 γὶρῃϊΐ. Βθοδμςθ ἰΐ ἢδ5 
Ὀθθη ἰγδαϊτοπδὶ ἴο ρυΐ σρθϑοίδί ννοϊσῃΐ οα οὐὔγ οἰαθϑοὶ σοαΐςοθς (μκ, Β, πὰ 
Α) ἃΠα πιοῖδ γθοθηῖίγ οη ἴῃ θνθη οἰαϑθὺ ραργγὶ, ννθ ἀθοίαθα ἴο αδίδί! [ἢ 9 
πηαίθγί αὶ ἰη ἴῃ6 ἀρραγαίι5. 

Τῇ (ορίϊς Θ ςἰαπας ίογ {π6 Εργρίϊαη πιαπιιϑογρίς ννῃϊςῇ [ἀγροὶ γ 
ἴογπλ [ἢ 6 Ὀδϑὶς οἵ πιοϑί ογτἰςαὶ] ἰθχίβ. ἕαςῇ Ὀοοκ 85 ἃ ς"ἱρῃιίγ αἰοιθηΐ 

ν] 

ΡΚΕΡΑΓΕ ΤΟ ΤΗΕ Ξ5ΕΓΟΝΌῸ ΕΡΠΙΤΙΟΝ 

(ογπγμία, ἱπαϊςαίθα ἰη {Π6 Ὀθρίπηΐηρ οἵ [Π6 ἀρραγαΐις οἵ [πῃ ὈοΟΚ, οἵ ἴῃ 6 
πιαπιςοτρίς (μα σιρροπ ἴῃ6 Ἐργρίίδη ἰγαα!τοη. ννῆθη 4} ογ πϑϑγίγ δἰ} 
αῖ6 υππίῖορα, [πῃ 6 ἰϑιθγ Θ ἰς ιςϑα. ννῆθη [ῃθγ ἰς οἱρηίῇεδηϊΐ αἰνίςίοη, ἴῃ οΥ 
ΓΘ [ἰςίθα ἱπαϊνί ἀμΔ||γ. 

ΤῇθΘ σθοοπα δρραζαίμς ἰς οἵ σρϑείαί ἰπίθιθοϊ ἰο ἴῃοςθ ννῆο ριϑίογ ἴῃ 6 
(τς! Τοχί (ον Ξ ἰουπα ἰπ Νοοίίθ- ἰαπαϑ δηα ἰ)Β5) ΟΓ δἂῖῈ δηχίους ἴο 
Κπονν ἤονν ἰΐ ςσογπηρᾶγθϑ ννῃ {Π6 ἱΜαϊογίίγ Τϑχί. Ηθγὸ [Π6 οἰρία 950 ἰδπη 8 Γ 
ἴο ιιςθῖς οἵ ἴ[ῃ6 ΝΝϑείίθ (γδα τη ἀγὸ {ΠΠ|Π ΖΘ. ΤῆθςοΘ ἂγθ θχρίαἰπθα ἰπ ἴῃ 6 
{}| ἱπίγοα οτοη. Οπθ πθνν συπροὶ παῖ ννθ ἤανθ ἰπνθηΐθα ἰς ἃ [{π{π|6 
ὈΙαςκ αοίἵ ἰη τοηΐ οἵ ἃ ννοτὰ ἴο σῇονν [Πδῖ [ἴ ἰ5 πηθγοίγ ἃ σρϑι!!πρ ναγαίίοη 
νυν ἢ πο γραί αἰ ἤἥδθγθηςθ ἰπ πηραπίησ. ΤῆΘ σθοοηα δρραζδΐας σῇοννς ἤονν 
οἴφθη {Π6 ἰθχίαδί θνίαθηςθ ἰς αἰνίαθα Ὀθίννθθη ἴῃ6 ναϑΐ πηδ) ογϊἵγ οὔ ΟΠ6 
οἷα δηα ἴῃ Εργρίίαη πιαημσοτρῖς οἡ ἴῃ6 οἴποι. Αἴ {{π|65 σοπΊθ οἵ ἴῃ 6 
Ιαϊ[οΓ αἰςο σιιρροπ ἴῃ 6 Μαϊογί(γ Τοχί. 

'η ἴΠ6 ρᾶϑοᾶρθ δροιι ἴῃ 6 δα !ῷῖθγοιι5 ννοπΊδη, ἴπ ΘΓ ἰς ἃ οἰηρίθ δρρϑ- 
Γαΐιις. υσΐησ ΠΡ τθα ἰοοίϊποίθς. Ηθῖο ἴῃ 6 νᾶγίθα οἴταπας ἂγθ αἰνίαρα 
ἱπῖο Μ' [ῃγοιρῇ Μ7 (([ῃ6 ςαπηθ αἰνίσίοη νοη δοάθη ιι565, θχοθρί [παῖ ννθ 
“ροι6 [6 Μ ίογ ἢϊ5 ἰοννθῦ σᾶς6 πηι). Του σῇ ννθ ἤθανίγ ἀθρθπα οἡ 
Ηἰς5 ἀδίδι! θα ννογκ ἤθζθ, οἱ ἱπίθγργοίαζἊςοη οἵ ἴῃ 6 θνίαθηςθ ἰ5 συϊθ αἰΠοτ- 
οηΐ [τοπΊ ἢ ἰΪσ5. 

Ιη Κονθίαϊοη ἴῃ 6 γπηαγκαῦ γ δοςιγαΐθ ννοῦκ οἱ Ηοςκίθι, δυρπηθηίθα 
Ὀγ ἰῃ6 πιοῖθ γθοθηΐ ννοῦκ οἵ δεῇῃπηα, πηᾶκθς ἰΐ ροςϑίθίθ ἴο ἤᾶνθ πγυςῇ 
διθαῖθυ αδίαι! [ΠΠ ἀηγννῆθιθο οἶσθ, 4} 'ἰπ οὔθ δρραζγαῖις. Ηθίθ ἴΠ6 ονί- 
ἄθηςθ ἰς αἰνίαρα ιἱςἷπρ ἴῃ6 ἰϑίίθγς Μ5 [ῃγουρῇ Μϑ. [πη [ἢΪ5 οπθ Ὀοοκ ἰῇ 6 
Μαϊ]οτγἵγ Τοχὶ ἀργθος νντἢ (ἢ 6 (τισὶ Τοχί πλοῖο μη ἰννίςθ ἃ5 οἴη δς5 ἰΐ 
ςοπίοιπης ἴο ἴῃ 6 Τθχίιις Βθοθρίιις. Τῇῆϊς ἷἰς ηο αοιιθί ραπία! Υ απ6 ἴο ἴῃ 6 
ΤΕ΄ς Ροίηρ οτρίπα! Υ θαϑθα οη ἃ νϑῖγ παίονν πηδηπιισογρί ἰουπακδίίϊοη. [ἴ 
ἰς ἰπίθγθοείίηρ ἴο ποίθ ἰῃδΐ σοπηθ οἵ [ῃ6 γϑδαΐπηρς [ῃδΐ ἄγ σῆοςθη 85 οτγὶρἰ- 
Π4] ἃΓΘ του ρῆθγ Οτἴθοκ (πλοῖο δοπηϊτίς, ἰοῦ οπθ [Πἰπρ), ννῃϊςῇ ἰ5 ἰορίςδί, 
ςοποίαθηίης ἴΠ6 ςοηποίγαϊπίηρ οἰγουπηοίαησθς οἱ ἴῃ6 διιπου ἰη θχίίθ. 

ΕἸ ΠΑ ΙΙγ, [ἰ σπου α ὈΘ6 ςἴγθοςθα {ῃδῖ ννθ σοηϑίαθγ οὐὔγ ἰθχί ἴο ὈΘ ἃ οἰ ηϊί- 
ἰςᾶηΐ σἴθρ ἰογνναία ίογ ἴῃ 6 αἰϑείρ!!πθ οἵ ΪΝΝϑνν Τοοίαπηθηΐ ἰθχίμδί ογ {ἰςἰ 561. 
Βιιΐ αἱ [ῃ6 ΞαΠΊ6 {{πΠ|6 ννθ γθοορηΐζΖθ ἴῃ6 ἰαγρθ δἀπτοιηΐ οἱ ννοκ γϑί ἴο Ὁ6 
αοπθ. [{ ΟἿ ργθπηΐσθς ἀγα σοιτθοῖ, (Π6 αθνθορπηθηΐ οἱ ρθηθαϊορίοδί ἢ Ϊ5- 
ἴογί 5 ίοὺγ θνθῖγ Ννϑυν Τθοϊαπηθηΐ θοοκ ἰς ἃ αθοϊαθυδίμπη. [ἴ ννὶ!}}! ἴα κθ πηδηγ 
πη Πας ἃηα ἢαπας ἴο δοςοπηρί  ςἢ (6 ἴαςκ, Ὀυΐ [Γ ἐπἴαγο γθοθαγοῆθῖς σοη- 
οἰυαθ {μαΐ ννθ ἢανθ ροϊπίϑθα ἰῇθπὴ ἰπ ἴῃ 6 τίρῃϊ αἰγθοίίοη, ἴΠ6 βαϊζογο νν}}} 
ἴθϑ! πιοςί σγαί[ θα. ννθ ννὶ!! αἰςο Ὀ6 ργαϊθίμ! ἴο (οα ίογ ριδηίίπρ ἴῃ 6 
οἴγθηρίῃ ἴο 6ο οἵ ραπ. 

Απῆυτ 1... Εαγοίδα 
Ζαπο (Ὁ. Ηοσρθς 

ν]! 



ΝΤΑΟΌΌΓΠΟΝ 

Τρ Νϑνν Τοοϊαπηθπί ννᾶς οτβίη ιν ννγ θη Ὀγ ἰΐ5 ἰπορίγθα 

αὐἴῃοῖς ἰη ἴῃ 6 ατγθοκ ἰᾶηρυᾶρθ. Τῆγουρσῇ πηᾶηγ σθηζωγίθα, ψ6{}]} [Π6 

ἰηνϑητίοη οὐ ρτπιπρ (αρουΐ Α.Ό. 1450), ἰἰ ννᾶς απ 666 αοννη ἰη 

ῃμαηαννηϊίθη ςορίθ5. Οὐ ἴῃ 656 ἴἢθγθ πονν δυγνίνθ ἀρργοχίπηαίθὶ γ 

5,000 ςοπλρίοῖθ ογ΄ ραγίίί πηαπυϑογρί5. ΤῆΘ ἀν]! 6 ννϊ[ πη 65565 ἴο 

{86 ἰοχί οἵ ἰῃθ Νονν Τοοίαπηθηΐ ἂἃγθ δι ΠΊΟΓΘ Πα ΠΊΘΓΟΙ5 ἢ Δη [ογ ἃηγ 

οἴῃ ογ ἂηείθηΐ Ὀοοκ. 
ΤΗΘ ρίοςθς5 οἵ τϑοοηϑίγυςιίηρ ἴῃ6. οτγίβί παί ννογαΐηρ οἱ [ΠΘ 

Οτροκ Νονν Τοςοίαπιθηΐ ἰς Κποννη 85 ἰθχίμδι ογίτἰςἰσπη. ΤῊ ἢ σζοιγ οἵ 

[Ηἰς αἰσείρ!π ἰ5 Ιοηρ ἃπα ςοπηρ ςαῖθα. Βαϊ. 6 πγοσὶ Ὀδᾶσῖς συθοίίοη 

{πΠαὶ πιιοῖ 6 ἀποννοῦθα ἢᾶς αἰννᾶγς τΓοπηαίηθα ἴῃ οἂπηθ. Τῇαδί 

αυϑοίίοη ἰ5: Ηονν 5ῃου!α [Π6 συγνίνίπρ πιαΐθγία!5 Ὀ6 1566 πῃ ΟΥΘΓ ἴο 

Γθοονθϑγ [ῃ6 οχᾶςῖΐ ννογαΐηρ οὔ δι ϊοργαρῇῃϑ. 

Τῇ ἵννο πτοςσῖ ρορυΐαγ φαἰτίοης οὐ [ῃ 6 αγθοκ Νονν Τεοϊαπηθηΐ ἰη 

υ56 [οαδγ ἃγθ ἰῆοϑθ ργοαμςρα ὃγ με πἰἴρα ΒΙΡΙ6 δοςίθίθα (ΤΗΐγα 

ΕαϊτοΠ) ἀπα Ογ {μῃ6 Πϑυΐδομθ ΒΙΡ θἰςὰπρ (16 Ναοιθ- ΑἸαπα Τοχί, 

Τννοηίγ-οἰχίῃ Εαϊ το πη). ΤΉ 656 ἴννο ἰθχίϑ ἂγθ πϑϑῆγ ἰα θηίίςαί. ΑΠουρῇ 

Θα!οςῖίς, θοῇ τοὶγ πρᾶν ίγ οὐ ἃ τοί νϑῖὶγ 5π|8}} πυπη 6. οἵ 

απηςοίθηΐ πταπιςοτίρῖς (ῃαἰ αΘγίνθ πηγαί Πἰγ ἔγοπη ἔΕργρί. Απτοηρ ἴῃ 656, 

(οαοχ Ναϊἰίςαπις (Β) ἃπα (οαοχ δἰηδί τσ 5 (8) ἀγθ ἴῃ 6 πγοϑί [ᾷ πη ο 5 

μηςίᾳ! (Ιἀγρο ἰϑίθγ) πιαπιιςογίρῖ5. ΤῊ6 πηοσί ἱπηρογίαηϊ ρᾶργγυϑ 

ννἱϊπ οοςθς ἰη 1Ϊ5 σγοὰρ οἵ ἰθχῖς ἀγθ ἴπ6 Ὁῃροῖονγ Βθαίίγ ρᾶργτγὶ ("36 

47) ηα ἴῃ6 ΒΟαπΠΊΘΙ ρᾶργτὶ (ψό6 75. Τῇ ἰθχί ννῃϊςῇ γϑϑυ 5. το ΠῚ 

αδρθηάθηςθ οἡ συςῇ πιδημδογίρία ἃ5 [Π 656 πηᾶγ [δἰ γὶγ θ6 ἀθϑςγίρθα 

ἃ5 Ἐργρίίαη. [5 Θχίσίθηςθ ἰὴ θαγίγ {ἰπ|6ὸ5 ουϊδίαθ οἱ Ἐργρί ἰ5 

υηρτονθα. 
Ιη ςοηϊτγαςὶ ἴο {Πἰς Κίπα οἵ ἰοχί οἴδη ας [6 ἔογπι οἵ ἰθχί ἐουπα ἰη 

1ῃ6. νᾶοῖ πια]ογγΥ οὐ {ῃ6 τγοπηαϊπίησς αἀοςυπηθηΐῖς. ΤΗΪ5. ἴθχῖ ἰ5 

ΓθοορηπίζαθιΥ᾽ αἰογθηὶ ἔγοπὶ ἴῃ 6 Εργρίίδη ἰθχί Ὧπα ἢᾶ5 Ὀθθη 

ἀρργορτίαϊθιγ αδοϊρπαῖθα 6 Μα)ογίίγ Τοχί. [1 ἰ5. ἴγιβ {παῖ {Π6 

αἀοςιπηοηΐς παῖ ςοηίδίη ἰἴ ἂγθ οὴ ἴῃ ννῇο!θ οι οἰ δης ιν ἰαῖθγ [ἤδη 

{Π6 ϑαγίϑοῖ Εργρίίδη ννἱϊπϑοςθϑ. Βυΐ [Π]5 ἰ5. Πάγα Ϊγ ϑυγργίϑί δ. Ἐργρί, 

αἰπηοϑσί δἰοπθ, οἴξογς εἰ πιαῖϊίς σοπαϊτοπς Πίσῃ ϊν [ανογαρ!θ ἴο ἴΠ6 

ργθοθγναίίοη οἵ νϑίγ ἀπείθηϊ πηαπ υϑογὶρί5. Οη ἴῃ6 οἴμϑι ἢᾶπα, ἴῃ 68 

ννϊϊηθοςος ἴο ἴῃ 6 Μα]οτγίίγ Τοχί σοπὶθ ἔγοπι αἰΐ ονθῦ ἴἢ8 δποίθηϊ 

ννοπα. ΤΗθίγ νϑῦΥ πυπῆθογ σιρροοῖς ἰῃδΐ ἴῃογ γθργθϑθηΐ ἃ ἰοῆξβ ἅπα 

ννΪἀοερτγθδα ςἢ ίη οἵ πηιαπυϑογίρί γδα τίοη. [{ [5 πθοθϑϑάγγ, [μγθίογθ, 

ΙΧ 



ΙΝΤΑΟΌΟΤΙΟΝ 

ἴο ροκίυϊαϊο ἰῃαΐ [Π6 σουγνίνίηρ αἀοςιπηθηΐς ἃῖθ αἀθοςθησαθρα ἵγοπΊ 
ποη-Θχίδηϊΐ δηςθϑοῖγαί ἀοσυπηθηΐβ οἱ [6 Πίρῃθϑοι δηιίαυίίγ. ΤΉ 656 

πγ 51 ἤᾶνθ ὈΘΘη ἰῃ {6 ]γ ὀννῆ {{ΠΊ6 ἃς οἰαὶ ογ οἰαάιθγ ἢ δὴ [6 ςγνίνίηρ 
γν ϊη Θ 5565 [γτοπὴ Εργρί. 

[1 ἔο!! ονν5 γοπλ [ἢ ἰῃαὶ ἴπΠ6 ΜΜα)ογιίγ Τοχὶ αθοθίνθος [6 
αἰτϑητίοη οὐ ἰῃ6 (γίδια η ννουῦ!]α. ννῆ θη 4} [Π 6 ἰϑϑ!θς ἃγΓθ ργορθιγ 
ννθίρῃθα, [ ἂς ἃ Πίρῇθϑι εἰαἰ πΔ ἴο γθρργθοθηΐ ἴῃ 6 οτγίρί πὶ] ἰθχί τη 

αοθς ἴῃ6 Εργρίίδη ἴγρθ. Τῆ6 ἰαἴῖθυ ἰ5. ργο ΔΟΪγ ἃ ἰοςδὶ ἰθχί ννῃϊςῇῃ 
ΠΘνΘΥ ἤδ8α δηγ οἱρηϊπεδηΐ συγθηογ θχοθρί ἴῃ ἰῃδΐ ραγί οὗ [6 
δηοίθηΐ ννοτία. Βγ ςοπηίγασί, [Π6 πη] ΟΥἵγ οὗ πηδη σοὶ ρίϑ ννϑθγθ ννἰαθίγ 
αἸΠσθα ἃπα ἰποῖγ ἂποθϑοίγαί τοοῖΐς πησΐ τἿρᾶοῇ Ὀᾶςκ ἴο {ῃ6 
δυϊοργαρῇς [Πθϑπηοϑθίνθο. [πη ἰῃ6 ᾿ρῃΐ οἱ τἢ]5 σςοηποίαθγαίίοη, ἰΐ ἰς 
ἰπηρογίαηϊ ἔογ ἴῃ 6 (ῃυτοῇ ἴο ρόοϑ5θ55 ἃ ἊοΓί τς] θα! τίοη οἵ [6 
γηΔ) οΥἵγ ἔογπη. [ἴ ἰ5 ργθοίϑϑθιγΥ ἰἢϊ5 πθρα [ῃΐ ἴῃ 6 ργθοθηΐ θαϊτὶοη ἰς 
αθοίρσηρα ἴο ΠῚ. 

ΤῆΘ ραϊΐοῖς. ὅσο ποῖ ἱπγχαρίηπθ ἴῃαϊ ἴῃ ἰθχί οἵ [(ἢϊ5 ραϊτίοη 
Γθργθοθηΐῖς ἰῇ 4} ρϑαγίὶ συ! ἂγς ἴἢ6 θχαςῖ ἰοιπλ οἱ ἴῃ6 οτὶρίηδίϑ. 
[ θογα 6 ἃ5 σις ἃ ἰθχί σθγία! ἶγ 5, πο ἢ ἐωγίπθγ ννογκ πγιοί ὈΘ 
αοηθ Ὀϑίογθ ἰΐ σὴ 6 ριοασωςθρα. [|ἰ ςῃουϊα ῃΠοϑγθίογθ ρ6 Κορῖ ἰη 
πη Πα ἰῃ ἱ ἰῃ6 ργθοθηΐ ννοῦκ, Τῆθ Ογθθκ Νονν Τοοϊαπηθηΐ Ἀςςογαϊπηρ 
ἴο [ῖἢ6 Μα]οιίῖν Τοχί, ἰ5 Ὀοΐῃ ργϑ!! πη! 8Πη6 ρτονἰςἰοηδί. [1 
Γθργθοθηΐϑ ἃ {ἰγοῖ οσἴϑθρ ἰη [6 αἰτγθοείςἊοη οἵ γθεορηϊζΖίηρ ἴΠ6 να 6 ἃπα 
δυϊῃοτγίγ οἵ ἰῃ 6 ργθαῖ πγ855 οἵ σιγνίνίηρ Ογθοκ σοςμπηθηΐς. ΤῊΘ 56 
πη8466 οἱ ἴπο956 αοςσιμπηθηΐϊς ἰη [ῃ]ς θαϊτοη πηιοῖ θ6 σομθ]θοεϊρα ἴο 
σοΓαςἫΥ ἃπα θναἰμδίίοη Ὀγ ςοπιρθοίθηϊ φοῃοίαγο. δι οῇ σογαᾷςηγ, {{ 
ρΓοΟρΘΥΪγ σᾶῦγρα οὔΐ, σα ΓΘοαΪ ἰη υγίπθγ ρίοόργθος ἰοννᾶγα ἃ οτγθοκ 
Νονν Ἰροίαπηθηΐ ννῆϊςῇἢ πιοσί δοςυγαίθίγ᾽ γοί θεῖς [ἴῃ 6 ἰπϑορίγθα 
δυ ϊορΓαρἢ5. 

ΤΗΕ ννΕδΤΟ ΟΤΤΡΉΟΝΤ ΤΚΑΚΑΘΙΤΙΟΝ 

Ιη πγοάθγη {{π|65, [ῃ6 ροριω!αγίγ ἴῃ αἱ Πᾶς Ὀθθη αἰίαίηθα Ργ ἴῃ 6 
Εργρί[΄ΔΠ ἰογπΊ οὗ ἰθχί ἰ5σ 16 ςμίθέϊγ ἴο {ῃ6 ἰΙαροῖς οἵ Β. Ε ννϑθείςοιι 
8η6 Ε ]: Α. Ηοτί. ΤΗΘΙγ ννοῦκ οἡ ἴῃ αἴϑθκ ἰοχί οἵ ἴῃ Νονν 
Τϑοϊαγηθηΐ ννᾶς ἃ νναῖθιςῃθα θνθηΐ ἰη 6 Πίςίοιγ οἵ [ϑχίωϑ! σγι{ἰςἰ 5 Π1. 

Ιη 1881, ννεοςῖςοοῖξῖ ἃπαὶ Ηοτγί ρμθ]ϊσῆρα ἰποὶγ ἵννοτνο  α ΠΊΘ 
γννογκ, ΤῆΘ Νὸνν Τϑϑοίαπηθηΐ ἰὴ ἰἢῆθ Ογίρί πα! Ογθοκ. Το ργοάμςθ ἰῃ]ς 
ἰΘχί ἴῃ θγ γθί! θα θαν!γ οη 6 ννϑἱΐη 95 οὐ δὶ ἀπ6 Β, Ὀυΐ Θορθϑοία!!γΥ Β. 
Βοίῃ οἵ [ῃ 6956 αοςμπηθηΐς σΟΠΊΘ τοπΊ ἢ6 ἐουτγίῃ σθηΐωγΥ ἃπα νν ΓΘ 
{Πῃ6 οἱαθοῖ ἀνία] 6 πηδη μϑοτγίρίϑ ἰη {Πϑὶγ αἀἂγ. Τῇ 6 Κίπα οἵ ἰθχί ίουπηα 
[η {Π 6πῈ ννᾶς ἀθϑςογί θα ἃς “πρωίγα!." Βγ [ἢ]5 ἴϑθγπλ ννθοϊςοῖί ἂπα Ηοτγῖ 
Γγηρᾶηΐ ἴο ἱπαϊςαΐθ ἃ Κίπα οἵ ἰθχί ἰαγρϑί᾽ πἰουςῆθα Ογ δαϊζογίδι 
Γθνίςίοη. [ἢ {ποὶγ νίθνν πΠ6 Νϑυίγαί Τοχὶ δα ἀθοοθηαθα πΠΊΟΓΘ Οὐ [655 
αἰγθεῖίγ ἴτοπη [ἢ 6 δι ϊοργαρῇς Δηα ννᾶς θχῃ θα ἰῃ ἰἴ5 ρυγθϑοῖ ἔογπη ἰη 
Β. 

Α Κογ οἰθπηθηΐ ἰη ἴῃ6 φῇ 9πΊ6 ργθοθηΐθα ᾿γ ννϑθείςοίϊ ἃπα Ηοτγτί 
ννᾶς ἰῃθὶγ [ἤθοτγγ οἵ ἃ ϑσγγίδη γθοθηϑίοη οἵ ἴῃ. Ογθοκ Νονν Τθοϊαπηθηΐ. 

Χ 

ΙΝΤΚΟΌΘΟΤΙΟΝ 

Ι ννὰς ἰμοὶγ ορἰπίοη ἱμαΐ ἰῃ6 ργϑαΐ π|ᾶὰ55 οἱ ϑυγνίνίηρ Οτγθοκ 

πιαπ ςοΓρίς ἀθοσθηαρα ἔτοπὶ ἂἃη δυϊμοτί  αἰϊνα θοςΙ οἰ δ! σα] γον  σίοη 

οὗ ἴῃ6 ἰθχῖ ργοαάςθα ςοπιδίίπηθ ἀρουΐ {πΠ6 ἐοωγίῃ σθηΐωυγγ. ΤῊΘ 

Ιοςα!θ ννῆθγθ ἴῃ γθνίϑίοη πιὶρῃΐ ᾶνθ Ῥθθῆ πΊΔα]8. ννὰ5 ὅγγίᾶη 

Απίϊοςῃ. Ας ἃ τοι! Ππογ Ποία παῖ 6 πηα)οτγίγ οἵ ἴῃ ατγθοκ 

πηᾶη 5οΓρία ννθθ οὗ βθοοπαδΊγ σπῃαγαςῖθγ δηα σου !α Ὀ6 ἀσσοοαθα 

ΠῚτ|6 ννοίρῆῃϊ η αἀθίθγπη πίη {Π6 οτγρί πὶ ἰθχί. 

ςιὈοραμθηΐ ςομοίδιθηϊρ ἢᾶ5 ννίϑδθί᾽ αἰδοάγάθα ἴῃ 6 ἰθγπὶ 

“ηρμ{γα! " ἴο αἀθοογίρο {πῃ Εργρίίαη ρσγοὺρ οἵ ἰθχίς. Τῆ68 [Πθοῖγ οἵ ἃ 

ξγγίᾶη γθεθπϑίοη 85 [50 θθθη ννία οἱγ ἀραπαάοπβαα. [πη ορίϊϑ οἵ {Π|5, 

[ῃ6 ετἰζἰςα! ἰοχῖς ἴῃ οσυτγθηΐ 956 αἰξίογ γο αἰϊνθίγ ΠΠπ{π||͵ ἔτοπη ἴῃ6 ἰθχί 

ρυὈΠσῃθα Ογ ννοϑείςοίι ἃπα Ηοιὶ ἃ ἢυπαγθα γϑᾶΓϑ ἃρο. [η ἰαςΐ, [6 

αἰςεονθίυ οὗ ἰῃ6 ραργτὶ ἢᾶ5 Ὀθθη ἱπουρῃΐϊ Ὀγ 50ΠΊ6 ἴο σἰγθηβρίπηθη 

[Πῃ6 εἰαἰπης οἱ ννϑοίςοϊί ἀπαὰὶ Ηοτγί ἀρουΐ ἰῃ6 συ ροτγίογ γ οὐ αὶ ἃΠη6 Β. 

ΤΗὶς ροἰπί ἢᾶ5 θορθείβι!!γ θβθη ὑγρθα ἰπ ςοπηθοίίοη νυ ἢ μ΄, ἃ 

τῃἰγα-οθηζωγγ ἴθχί σὰ Ὀοίδητία! ! γΥ οἰ π ἢ Πἂγ ἴο Β. Βυΐ δοίμδ!γ μ75 ργονθϑ 

ποίῃίπρ πτογθ ἴῃ δη {παῖ [ῃ68 Κίπα οἵἉ ἰθχί ἔουπα ἰη Β ἰ5 ϑαγίθγ ἢ δη Β 

[156 
Τοαδγ σεῃοίδγα ρϑηθγα! ΥῪ αο ποΐ ἀρ παῖ ἴῃ6 Μα)]ογίγ Ἰθχί 

ς[ 6ΠΊ5 ἔγοπὴ ἃ γθνίϑίοη οὗ θαγίίοθγ ἰθχῖς. [ποῖϑδα ἰΐ ἰς οἴζθη νίθννβα ἃ5 

[ῃΠ6. τγϑοι!ΐ οὐ ἃ ἰοπρ-εοπίϊπιθα σογίραὶ ργοςθϑ5. Βυΐῖ [Π|5 νίθνν ἰ5 

σι 4||Υγ ργθοθηΐρα ἰπ νᾶσθ ἃΠ6 βθηθΊαί [θγπη5. ΤῊ 5 [5 ΠΟΐ δυγρΓίσ ΠΡ, 

Ὀϑεδιιςθ ἰΐ ἰς νἰγίωδ!Υ ἱπηρο σοί θ6 ἴο ςοποθίνθ οὗ δἂηγ κΚίπα οἵ 

απρσυΐαθα ργοςθο5 ννῃίςἢ σου!α Πᾶν γθϑυ θα ἰη ἴῃ 6 Μαϊ]οιγ Ἰθχί. 

Τῇ γοίαϊίνθ ιπἰἐογπηίγ ννὶη ἰῃἰ5 ἰοχί σῆοννα εἰθαγί᾽ς ἰῃαΐ [15 

[γᾶ Π 5 Πηςοίοπδὶ ἢ ἰσΐογγ ἢᾶς Ὀθθη οἵδ !θ ἂἃπα γθρυ αγ ἴο ἃ νϑῖγ ἰᾶῦβθ 

αθρΊθθ. 
[1 ἰς οἴϊθη ουιρρθοίρα [ἢδΐ {Π6 ἰπίγ ποῖς σῃ ἀγαοῖθγ οἵ ἴπΠ6 Μαδ)|ογί γ 

Τοχί ἰ5 ἰπίθγίογ ἴο [ῃ6 Εργρίίαη. Τῆς ἴοο ννᾶς οηθ οἵ ννβεοίςοϊῖί πα 

Ηοτίς ἀγριιπιοηΐβ. Βαϊ τΠἰς ἀρργοδςῇ 54} }Υ ρᾶγίακθϑ οὗ ἂἃη ὑπαὰ]γ 

Ιαγσθ οἰθπηθηΐ οὐ συ) ει νιγ. ΤὴΘ ἔδεΐ ἰ5 [αι θχςθί!θηΐ γθᾶ5 0 5 

αἰπηοϑσϑί αἰννᾶγς σᾶη Ὁὃ6 ρίνθη ἔογ ἴῃ 6 οσυρθηίοτγιίγ οἱ ἴΠ 6 πγδ]ογιῖγ 

γθδαΐϊπρς ονθῦ {6 ]γ τίναί5. [πη συπΊ, ἱμθγθέογθ, ἴη6 ννθοϊςοι- οί 

ἰγαα το π ἰη ἰοχίμδ! ογ ἰςἰςπλ ἢ 85 αι! θα ἴο δᾶάνδῆςθ ζοηνίποίηρ 

ορ]θετίοηϑ ἴο ἴῃ 6 δυϊῃθηίςς γ οἵ (Π 6 Μα)]ογίγ Ἰϑχί. 

Α ΜΑΙ]ΟΚΙΤΥ ΤΕΧΤ ΜΕΤΗΘΌ 

ΤῆΘ ρτγοπΊϊσθς ννῃϊςῃ υὑπαρθῆίθ ἴῃ6 ργθοθηΐ ραϊϊίοη ἂπα 

αοδίθγπηίπθ ἰΐς πη ῃοαοίορυ γα ἵννο. Βοίῃ οἵ ἴῃ 656 ργθηπηδθ5 666 

ἴο 6 εἰθαγίγ᾽ υπαϑιςίοοα Ὀγ ἴῃ 6 ι56Γ5 οἵ [ἢ ]ς5 ἰθχί. 

(1) Απγ γθδαΐηρ ονθγννῃθίπηίηὶγ αἰϊθοῖθα Ὀγ ἴΠ6 πηαπημυσογρί 

[γα !τἰοπ ἰ5. πιο ἰἰκογ ἴο 6 οτγίρίπα! πη ἰΐ5 τίνα! (5). Τῇ 5 

ΟὈΞθγνδίίοη ἂγίσθο ἔγοπΊ ἴῃ 6 νϑῖγ παίυγθ οἵ πηαημσογίρί γα 5 Πη 55] ΟΠ. 

ΙΏ ἃπΥ ἰγδαϊτἰοσ ννῆθγθ ῃθγθ ἃγθ ποῖ πηᾶ]οῦ αἰϑγυρίίοηβ πη [ἢ 6 

ἰγαηοπηϊοοίοπδὶ Ὠἰϑίογγ, ἴπΠ6 ἱπαϊνία 4] γθδαΐπρ ννῃϊς ἢ ἢᾶ5 ἴῃ8 

Θαγ οὶ Ὀθρίππίηρ ἰς ἴῃ 6 οπμϑ πηοϑί [ἰΚϑὶγ ἴο συγνίνθ ἰπ ἃ πη) ογ γ οἵ 

ΧΙ 
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ασοςμπιοηΐς. Απα ἴΠ6 ϑδαγαϑῖ γθδαΐηρ οὐ 4} ἰ5ς 1ῃ6 οτὶρίπαὶ οπθ. 
(π|οςος ἂἃη ΘΙΓΟΓ ἰ5 πΊ866 ἰῃ ἴῃ 6 νϑῦγ ἤϊγοῖ ςἴαρθς οἵ ςοργίπρ, ἴῃ 6 
σἤδηςθς οἵἉ συγνίναί! οὗ [6 ΘΥΓΟΥ ἰπη θχίδηϊ σορίθο ἰῃ ἰᾶγρθ Πιι ΠΊ6Γ5 ἰ5 
ςἰρη! ἢ ςαητγ γραυςρα. ΤΗΘ ἰαἴθγ ἃ γθδαΐηβ οτ ἰ παΐθς, {ῃ6 [θοὸς [ἰΚϑὶγῪ 
[1 ἰς ἴο Ὀ6 ννϑαθὶγ ςορίθα. 

Ι: φῃου!α Ὀ6 Κορῖ ἰη πηπα [Παΐ Ὀγ ἴΠ6 τἰπ|0ὸ ἴῃ 6 πηᾶ]ογ θχίδηϊ 
ράργτγιις ἰΘχῖς ννθγθ ςορίθα, ἴῃ 68. Νϑνν Τϑοϊαπηθηΐ ννᾶ5 ννϑὶ! ονϑῖ ἃ 
ςθηΐυτυ οἱα. Α γϑδαϊηρ αἰϊθοῖθα Ὀγ ουςῇ ἃ ννἱΐηθ55, ἃη6 ουπα ΟΠΗΪγ 
ἰῃ ἃ “π|4} μι πη ὈΘΓ οἵ οἴπϑγ πγαηιϑογίρίς, [5 ποῖ δἵ δ] [Κοϑὶγ ἴο Ὀ6 ἃ 

ςιΓνίνα! ἔγοπλ [Π6 δυϊοργαρῆ. Οη [Π6 ςοπίγϑτίνυ, ἰΐ ἰ5 ργορΌ Ϊγ οηἱγ ἂη 
ἰαἸοςγηςγᾶσυ οἱ ἃ πϑίγονν οἰγαπηα οἵ {ῃ6 ἰγδαϊτοη. ΤῊ οηΪγ ννᾶγ ἰη 
ννῃϊςῃ {ῃ6 δεςθρίδηςθ οἵ ἃ σιιἱροϊαπίϊα! πα πη ΘΓ οὐ πηὶ ποῦ ἴγ γθδαὶ πη ρϑς 
ςομϊα 6 [υςρα ἰς ἴο τϑθοοηϑίγαςϊς ἃ ρίδιισ! 6 ἰγαπϑπη σοί οηδὶ 
Ηἰσίογγυ ἔογ [ἢ 6π|. ΤῊ 5 ννᾶς, οἱ σουῖβθ, ργθοίϑθίγ ννῃδαΐῖ ννθείςοῖϊ πα 

Ηοτί ἐγίθα ἴο αο ἰη αἀθίθηςθ οἵ δὶ Ὧη6 Β. Βυΐ [ῃ6 ςο!]αρ56 οὗ {Π 6 ]γ 
σϑηθαϊορίςαὶ σοἢ Θπ6 ὑπαθγ σοί αγίγ ογ ἰ[οἰσηλ ἢᾶ5. ΠῸΠΠ 6 [Π 6 γ 
πηοκῖ Θςοοθηςτίαί ἀγραπηθηῖ. Νοίῃίηρ ἢ 85 γθρίδοθα 1. 

ἰη {1ῃ6 ργθοθηΐ ραϊτίοπμ, ννῆθίθνθγ ρθηραίορίςαὶ σοηϑίαθγαίίο ἢ 5 
ςοια ποῖ Ὀ6 ἰπνοκθα, γθδαΐηρς ονθγννῃθί πη ρίγ αἰϊθοῖθα ἃπηοηρ 
[ῃΠ6 πιαπυςογρῖς ἂν Ὀθθη ρτηηϊρθα ἰη [Π6 ἰθοχί. Βυϊΐ [Πϊς ἰϑρδας ἴο ἃ 
Ξ“ΘΟΟΠα ρΓΘΠΊΪς56. 

(2) Εἰπδὶ αθεϊςίΊοη 5 δδουΐ γθααίηρς οὐυρῃΐ ἴο Ὀ6 πη8δ6α6 οἡ ἴἢ6 
ας ἷὶς οἱ ἃ τΓϑεοοηϑίγιςίίοη οὐ {πῃ θίγ ἢίσίοιΥ᾽ ἰπ ἴῃ 6 πηαηιιοοΊιρῖ 
ἰγαα!τοη. ΤΗΪς πηρᾶη5 ἰπᾶΐ ἔογ θᾶοῇ Νϑνν ΤἸοοίαπηθηΐ Ὀοοκ ἃ 
δοηθδίορῃγ οἱ ἴῃ 6 πγᾶπιισογρῖς οὐὔρῆΐ ἴο 6 ςοποίγυςϊρα. ΤῆΘ αδἴᾶ 
αν!!! ]6 ἔογ [Πϊς ἰὴ 6 ςἴδηαδγα σου ΓΟΘς5 ἰ5 ργθοθηςίγ ᾿πδα θαμδῖθρ, 
οχοθρῖ ἔογ (ῃ6 ἀροσδίγροθ. [η [ἢ!]5 ραϊϊίοη, [πϑγϑίογθ, ἃ ργονίς! οηδὶ 
οἰ Θπγπηᾶ ({ἀπη}}Υ {Γ66) οὗ πηδπισοτγρίς ἰ5 οἰξογθα ἔογ [αὶ θοοκΚ ΟΠ Ϊγ. 
Τοχίυδ! αθοεϊςίοης ἰη Κονρί δίς οη ἃ πῆρ οὔ ἴῃ Ὀδςὶς οἵ {1ῃΪς 
ρϑηθδίορίςδί γθοοποίγμοϊίἊ. οη. Αἰςο, ἃ ργονίϑίοηδί οσἰθπηπηα ἰ5 οἶΐθγθα 
ογ ἰοῇη 7:53-- 8:77; ἂἀηα ἤθγθ, ἴοο, αθεϊδσίοης ἂἀρουΐ ἴῃ6 ἰθχί δἃγθ 

Ῥᾶς66 Οοἡ οἰ ϑπηπηδίϊς [δοίουϑ. 
1 ᾿ς ἴγῃθ, οὐ σοιυῖοθ, [ῃαΐ πιτοσί πηοάθγη ἰθχίμδί στ ςς ἤᾶνθ 

αθοραίγρα οἱ ἴῃ ροϑϑ!ΠΠ{γ οἵ υξίηρ ἴῃ6 ρροηρδίορί αὶ πηϑίμῃοα. 
Ννογίμοιίθςος, [ἢ ἰς πηθί ΠΟα γθπγαὶ 5 ἴῃ6 οηἱίγ ἰορίςδί οὔθ. [{ γνθεοίςοίϊΐ 
ἃη6 Ηοτί οπτρίογθα ἰΐ ροοτίγ, ἰΐ ἰ5 ποίΐ ίογ [ἢδΐ γθᾶϑθϑοη ἴο Ὁ6 
ἀραπηαάοπθα. [πη ἰδςῖ, [ῃΠ 6 πη ]ογ ἰπηρθαϊπηθηΐ ἴο [5 πηϑθίῃοα ἰη 
ΓηΟαθγη οί τς 5 πη 85 Ὀθθη {Π6 δι! αγο ἴο γθοορηΐζΖθ ἴῃ6 οαἰαἰπη5 οἵ 
1Π6 Μα)]οτγίϊγ Τοχί. Αηγ ἰθχί- ογπΊ νυν θχοθθαϊηρίγ ἰΙᾶγρθ πα πη 6 Γ5 οἵ 
Θχίδηϊ γθργθοθηϊαϊίνθς ἰ5 νϑθῖγ [ἰἰκϑρὶγ ἰο Ὀ6 ἴῃ γϑουἹ οἱ ἃ ἰοηρ 
γᾶ 5Πη 55 οὶ σῃδίη. ΑἸ ρϑηρθαϊορίςα! γθοοποίγιςιίοη σμουα ἴακθ 
ἰῃ|5 ἰδοΐογ ἱπῖο δοςοιηΐ. [{ ρϑεϑίϑσῖθηϊ ργθέθγθηςθ ἴογ ἃ 5Π1Ί4|]} 
ΓΙ Πογγ οὐ ἰθχίς. σαηηποΐ Ὀ6. οιυγίθηαθγθα, ἤθη παῖίμωγα ! !γ 
δθηθαδίορί δ! ννογκ ννὶ}! ργονθ ἱπηροϑϑί 6. [15 ἰπηρο 55: ἢ ΠΠγ, Πονν θνθΊ, 
νν}}} γθοῖ οἡ [Πϊ5 ργθίθγθηςθβ ἃπα ποῖ οὐ [6 ἰπίγ πος ἀθἤσίθηςίθς οἵ 
ἴΠ6 πγϑίμοα ἰΐ56![. ΤῊ ργθοθηΐ βαϊτίοη ἰς πῃ πὸ ννᾶγ [οίϊθγθα ᾿γ ἃ 
ργθα! θοίίοη ἔογ ἃ 5πη4}} μδη αἴ] οὗ πγᾶπι σογίρίσ,ν πϑίθγ νθγγ ἀπεϊθηΐ 
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ΟΥ σοπγθννῃδί [αἴϑι. [ἴ σϑθθκς ἴο ἰγᾶςκ {ῃ6 οτίρίηδὶ ἴθχί ἰὴ [ἢ 6 νϑϑῖ 

θοαγ οἵ ἴῃ ςυτνίνίηρ ἀοςμπηθηΐς. ννῆθγθ ροϑϑοίθ!θ, [ἢ]ς ἢἃ5 ὈΘΘη 

αοη6 ςἰοπγπγαί! ς 4 ]γ. 

ΤΗΕ ΒΑΘΙς ΑΡΡΑΝΑΤυ5 

σ[Πς6 ἔογ πτοσῖ οἵ [ῃ6 Νϑνν Τβϑοϊ ἀπηθηΐ σ[θπηπηαί!ς ννογκ ἰ5 ποῖ γϑῖ 
[θαϑίθ!θ, ἴῃ ριθοθηΐ ραϊϊίοη ορϑγαῖθο νυν ]η [ἢ |ς5. γα γ. ΤῊΘ 

ἂἀρρᾶγαίωϑ ἔογ 4}! θυϊ ]οἤη 7:53--ὃ:171 ἀπα ἴῃ6 ὈοοΚ οἱ ΚανρίδϊἊ.οη 

ἴακος ἃ Ὀαϑίς ἔογπγ ννῃ πῇ πγιϑῖ ἤονν 6 αθοςιθ6α. 
(1Ὶ Τὸ Εἰγτοί Αρρᾶγαΐι5. [π΄ 4} ςᾶ565 ννῆθγθ [ἢ6 ἂνδί!α 8 

ςοιιΓοος ἰπαϊςαίθ πα ποθ ἰς ἃ οἱρηϊοδηΐ αἰνίσίοη νυν] τῃ6 

σι Γν᾽νίηρ πηᾶπισογίρία, ἴΠ6 ργοθ θη ἰ5 ἃϑϑίβηθα ἴο ἴῃ86 [ἰγϑΐ 

ἀρραγαίιι5. ΤῊ 5 σἴδη 5, ννῇθγθνθγ ἰΐ ἰ5 γθραυΐίγθα, ἱπηπηθα αἰ θίγ Ὀθίονν 

1Π6 ἰοχί πγαΐογία!. ΑἸ5ο ἀϑοίσηθα ἴο [5 ἀρρᾶγαΐως ἰ5 ἀηοίῃ θὺΓ οἰ ἃ55 οἱ 

νατίαπί. ΤῊ 1825 Οχίογα ραϊζίοη οἵ ἴῃ 6 Τϑχίως Κβοθρίωϑ ννᾶ5 6Π7- 

ρΙογθα ἃ5 ἃ ννοτκίηρ 856 ἀραϊ ποῖ ννῃϊςῃ [ἢ 6 πγλαπιϑογρὶ ααἴα ννθῦθ 

ςοπηρᾶθα. ννῆθγθνθυ οὐγ ἰθχί αἰξίογς τοπη ἴῃ6 Οχίογα Ἰθχία5 

Βοοθρίωυσ, {πῃ 6 νᾶγίαϊίοη ἰ5 ποῖθα ἰη {Π6 {ἰγοῖ ἀρραγάΐως. ΟηΪγ [η ἃ ίθνν 

᾿πΠςσἴαπςθς οὗ ἰγροργαρῇϊςα! θύγοῦς Πα πῃ σθγία!η Κη ας οἱ φρϑί!Πηρ 

ναγαηΐσ ἰ5 [ἢ 5 ποΐ [6 ς856. 
(2) Τῇ ϑδθεοπα Αρραγᾶζι5. [η΄ ἰῃ 6 ϑθςοηα ἂἀρραγᾶΐι5 ἃΓΘ ἴο ὈΘ 

[ου πα 4| ἴῃ6 ρίαςθϑ, ποῖ δἰγθδαγ πο αθα ἰη ἴΠ6 {ἰγοῖ ἀρραγαῖμ5, 

ννῆθγθ [ἢϊς ραϊϊίοπ αἰ έοις ἔγοπλ ἴῃ πίῖρα ΒΙΡΌΙ6 δοςίθίϊθς δηα 

Ν οι 6-Αἰαπα ἰθχίς. ΗθΎρ, ἴοο, οαΪγ 9ΟΠΊΘ σρϑί!πρ νᾶῇίαῖ!ο 5. ἃΓΘ 

Θχομαθα ἰτοπὶ ςοποίαθγαίϊίοη, αἰοπρ νυν ἢ ἰγροργαρ σαὶ θυγοῦ5. ἰὴ 

τ1ῃ6 οἴμογ ἰθχίς. γνῆθη [ἢἰ5 ἀρρᾶγαΐ 5 ἰ5. 1,566 ἰη ςοημηςσίίοη ννίϊἢ 

{Π6 {ἰγοῖ οὔθ, 6 γϑααθγ οἵ [ἢ 5 ϑαϊτοη νν}}! Πᾶν Ὀθίογθ ἢΙ ΠῚ 4} [6 

οἰρη ςαηΐ αἰ θγθηςθο θθίννθθη ἴῃ 6 Μαϊ]οτγίγ Τοχῖ ἃπα [Παΐ οι πα ἰη 

[Π6 οἴμϑγ ἵννο νναθἰγ εἰγευ[αἴρα θα! οη5. 

(39) Εοοϊποϊΐος ἀπα 5ἰρ|α. [ἃ ναγαηΐ γθδαΐηρ ἰ5 ἰο θ6 ἰομπα ἰη 

16 {ἰγοὶ ἀρρᾶγαῖιι5, [ἢ]ς [δςΐ ἰς ἰπ αἰςαῖθα ἰη ἴῃ6 ἰθχῖ Ὀγ ἃ ἰοοϊηοῖθ 

ΠΕΙΠΊΡ ΘΓ ρίαςρα αἴΐογ ἴῃ6 ἰαϑΐ ννογὰ αἰξοοεῖθα Ὀγ [ἢ νατγίαἰίοη. {ἃ 

ναγίαηΐ ἰ5 ἐοιπα ἰπ 6 ςφϑθοοπα δρρϑγαίι5, ἃ αἸΠ ογθηΐ σοῖ οἱ οἱρία ἰ5 
Θγηρίογθα. ΤΗ 656 ἃγθ 85 οί! Ἕ} οννϑ: 

τ οἰρηίῆος [ῃ6 δααϊτίοη οὐ οὔθ οὔ ΠΊΟΓΘ ννογᾶς αἵ ἴη6 ροίηΐ 

πΠα]ςαῖρα. 

ο 5ἰρηϊίθς [ῃ6 οπηὶϑϑίοη οὗ {ἴῃ 6 ννοτὰὶ Ὀθίογθ ννῃϊςῇῃ ἰΐ [5 

ρίαςρα. 

ΩΝ ςἰρη γ {Π6 οπηϊςοίοη οἱ ἴῃ 6 ννοτὰις θηοίοϑθα Ὀγ ἴῃθ956 ἵννο 

ΞΙση5. 

σι σἱρηϊέγ ἴῃ6 ἱγαποροσϑίτοη οἵ ἴῃ 6 ννογὰ 5 θη οϑθα ὃγ ἴΠ6 ἵννο 

ΞΙρη5. 

Μ|1) 
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γ ἰρηϊίῇθς ἃ σῆδηρθ οἵ [ογπΊ, οὔ ἴῃ 6 οιροί[τυτο0η οὐἨἩ ἀποίῃ θυ 
γν οΓα ἔογ ἴῃ 6 οὔθ Ὀθέογθ ννῃϊςῇ [Π6 σἱρη ἰς ρίαςρα. 

ὰ σἰβηϊίγ δὴ αἰϊθγαίίΐοη οἵ ϑ9οπΊθ Κίπα ἰηνοίνίηρ [6 ννογας 
ΘηοΙοσΘα δγ [Π6 ἴννο 5ἰρηξ. 

“ΡΠ [{Π65 ἃ 5ρ6}ΠΠΠ8 νᾶγίατἰοη ἰη ἢ 6 νν ογα θθίογθ ννῃϊςῇ ἰἴ ἰς 
ρίαςθα. 

ΠΓ πηογθ ἴπᾶπη ΟΠΘ νᾶγίαϊίοη οὐ ἴῃ6 φαπηθ Κίπα οςσιῖο πη ΟΠΘ 
νΘΊ586, ἴῃῆ68 ἂρρτορτγίαΐθ ςἰβί πη ἰ5. ἰο!]} οννθα Ὀγ ἃ πυπλρθθγ. Τῆς Τ' 
ννου!α ὈΘ6 [ἢ ἔγοῖ δα αϊτοη ἰη ἴῃ 6 νθῦςθ ἰη συθοίίοη, ΤΖ [ῃ6 φθοοπα, 
8Π6 50 ΟΠ. 

21 Τίεν μέ5ν, [(ὑ] νς 3 δα 
21 τξτω αγιω Θ νς 9ὲ᾽ γή5"α 

[η΄ ἴῃ68 ςᾶ56 οὗ σου |6 οἱρία (ΟΝ, σι, οηἱγ [6 Ποῖ ΠΠΘΠΊΌΘΓ ἰ5 
Γθρθαῖθα ἰη [ἴῃ 6 ποῖθ ἰπ ἴῆ6 ἀρρϑγϑῖίιι!5. 

7 “'λεγει μ75Β νς Μὲ; (λεγει δε Ν) 
7 “2τα γραμματα 6 (μ.Ο)νς 33ὲΑ 

Ιη [ῃ 86 τοί ἀρραγαίις, {η6 ννογας ἰη ἴῃ ἴθχί δἤδεϊρα ὃγ ἰῃθ 
νᾶγΓϊαἴΙοη ΓΘ ννγ 16 ἢ ουΐ, [ΟΠ]! οννθα Ὀγ ἢ ονίαθηςθ ουρροκίηρ 
[Π6π|. ΤῊΘ βῆ ν5 (νθΊϑιι9) ἰπίγοα ισθο ἃ τίναί γθδαΐπρ ἂπα ἰΐς 
Θνίαθηςβ. [{ πλογθ [ῆ8η οὔθ γίναί γθααΐίηρ πηιςί Ρ6 εἰΐθα, ϑᾶςῇ ἰς 
ἰηΠἰγοα σθα Ὀγ νβ. ἰπ ἴῃ σθοοπα δρρϑζαίιι5σ, ἰη6 γϑρααίηρ οἵ {ῃθ6 
ιπ|οα ΒΙΌΪΘ δοςίθιίθς ἂπα Νρεί[6- Ἰ’Ιαπα θαϊτίοης οἴαπ ας. {ἰγοΐ, 
[ΠἸΠηΘ α αἴθ γ αἰΐθγ ἰπΠ6 ἀρργορτγίίθ σἰβίω πη. 

26 γεν Θ (μ.Ο)νς 33ὲα 

ΕΟ] οννίηρ ἴῃ6 πηᾶπιισογίρί θνίαθηςθ ἔογ [5 γθϑαίηρ, ἴῃ 6. ςἰβρῃ νς 
Ιηἰγοσ ςθς5 ἴῃ 6 θνία θηςθ ἔογ ἴῃ 6 γθδαίηρ οἵ [ῃ6 Μα]ογὶγ Τοχί. 

Τ0 Γεθηκα 6 νς 3ὲ 

Ιη {6 Ξϑςοπα ἂρρϑγϑίιι5 [5 γθδαίηρ ἰ[56{ἰς ποῖ ρίνθη. 
Γ ἃ γϑδαΐηρ [οι πα ἰπ οἰΐμθγ ἀρρϑγαΐιις. ἰς ονθγνν θ᾽ πη Πρὶν 

αἰϊθοῖθα ἰη ἴῃ 6 πηδηιισογίρί ἰγϑαϊτίοη, {6 οἰρία πη Ἅ9Ὲὲ ᾿ς. υςϑα ἴο 
[η αἰςαἴθ [Π]5. 

3 ττους ΕΘ νς Ψὶ 

[{{Π 6 πγα)]ογιγ 5 Ιαγβθ, θυΐ φοπγθννῃδῖ γθαμςθα ἰη 5ἰΖθ, [ἢ 6 οἰρίιπη ἰς 
Μ. 

4 Γαυὐτοι ΘΟ ν.  Μ 

ΠῚ ΤΠ ΘΓΘ ἰς5 ἃ συθοίαητζία! αἰνί σίοη ννΐη [ῃ 6 ΜΜα οτγίιγ Τοχί ἰγδα το, 
1Π|5 ἑαςΐ ἰ5. οσἰρβρῆδίθα Όγ ρίαςείπρ ἴῃ οἰρη Μρὶ (ρὲ ἔογ ραγίϊηη, 'π ρατγί) 
αἰτθγ βαςῇ γθδαΐηρ ννῃϊςῇ {πᾶς θχίθηξίνθ σι ρροζῖί. 

"12 κραββατον Μ', ΤᾺ νβ κραβαττον ΜΡΙΒ'Α 

ΧΙν 

ΙΝΤΚΟΌΘΤΙΟΝ 

ΕοΥῦ ἴΠ6 θνίαθηςθ οἵ ἴῃ Μα)]ογίίγ Τοχί, [ῃ 6 ργθοθηΐ ραϊζίοη γθϑοῖς 

Πάν! ὶγ ἀροη ἢ 6 ἰπηἰογπγαίίοη ἔαγηίοηθα Ὀγ Ἠθγπτᾶηη νοη 506θη ἰη 

ῃἰς ἢ ]Ά6 δεβιίθη ας Νϑθιθη Τοοίαπηθηΐς ([ 17273,1911; {1{,7913]. 
Τῃουρῇ [ἢ|5 Πᾶ5 θθθη θχίθηςίνθίγ σῆῇθεκθρα νυ τῇ ἴῃ6 Εἰρῃτῃ Εα!τίοη 
οἵ (οηςοίδητ.ηθ Τίσοῃθηαοτί, ννί ἢ [Π6 ἀρρϑγϑίυς οἵ 5. (. Ε. ὸ δε ἴογ 
Μαίίῃθονν ἃπα Μᾶαγκ, ἂπα νν]ῖὶῃ 6 ἂρρϑίαίιιςθ5 οὐ 8855 ἂπαὰ 
Ν οι [Θ- Αἰαη 26, οηἱΪγ γαγθίγ σαη νοη δοαθη΄ς αἀδία 6 σογγθεῖρα ννϊῖἢ 
ςοηΐαθηςθ. γνῆρθη ἰ(ῃἰς μᾶς Ὀθθη ἄορ, οὐΓ ννῆθῃ νοῇ δοαρηΐς 

ςἰϊαϊίοης ςαηπηοΐ ςοηΐαθηςίγ ὈΘ6 ἰπίθγριθίθα, [6 ἂἀρρτορτίαῖθ 
Μα]ογιγ Τοχί οἰσίι πη ἰς [ο!]} οννθα Ὀγ ἃ ουροτγοογίρίθα “ (να ϑέωτγ, 
Δρρδγθηί!γ). 

Ιη ογαάθγ ἰῃαΐ ἴῃ ἀρραᾶγαίι5 οἵ [Πϊς ϑα! το ἢ πΊᾶγ ΠΊΟΓΘ γθϑα  ]γ Ὀ6 
ςοπΊραΓθα νυν [6 πιδίθγί! οἵ νοη δοάθη, ἢΪ5. πΠοπιθησίαϊ ΓΘ ἰοῦ 

“ Ὀσγοιρ5. νυν πη ἴῃ6 πηα]ογίίγΥ᾽ ἰγδαϊίτίοη ἤἢᾶ5 βδϑοίςα!ίγ Ὀθθη 
Γθίαί θα. [ἴ ἰσ υπαθηΐίαρίθ παΐ φοπὶθ οὗ [ἢθ56 σι! ργουρο πηθγιΐ 
Γυτίῃ γ᾽ πη αϊίγοίς. Βυαΐ [ῃ6 δαορίίοη οἱ νοὴῇ δοαθη΄ς βγοιρίηρϑ ἰ5 
οἰ γηρίΥ ἃ πιαίϊθγ. οἵ σοηνθηΐίθησθ ἀπ} ἴΠθγ σὴ δαραμαίθίγ Ὀ6 
Γγθνίσθρα. ννῆθγθ, ῃοννθνθῦ, νοῇ δοάθῃη θπηρίογρα Κ (Πῃ!|ς5 Κοίηθ ἰθχῇ), 
[Π]5 φα! τη Θπηρίογο Μ. Α ςοπτρϑγίσοη οἱ οὔ οἰρία νν! ἢ ΠΙ5 15. ἃ5 

[οἱ] ΠΟ ννσ: 

Ιη {Π6 ροσϑρθ!-“: Κ' - Μ᾽; Κ' Ξ Μ' 

[η {1ῃ6 Αεἴς Ὧᾶη6α ϑρίςί[θς: Κ - Μ᾿; Κ' Ξ Μ' 

Εογ ἴῃ 6 ροφρθίς, νοῆ δοαθπ΄5 Κ' ἰς ποῖ ςοποίαθγθα, ο'πςθ ἰἴ ἰπο 66 ς 
ΟὨΪγ ἔουγ ποεῖ! πγᾶπ5οτρίς. [η΄ δααϊτοη, νοη δοαθρη΄ς ΠίρῃϊΪγ 
ΔΙΊ ΟΥρἤοιΙς ! ἰοχί, ἔογ ννῃϊςῇ ἢ6 αἰφοθῦηθα ΠυΠΊΘΓΟΙΙ5 σα ὈΡΙ͂ΟΌρϑ5, [5 
εἰϊρα ἰπ ἴῃ ριθορθηΐῖ ννοῖκ ἃς Μ'. νοῇ δοάθῃ ννᾶφ ἰπ θΎΎουῦ ἰη 
ςοποία θείην ἢἰς 1 ἰοχὶ ἃ5 ἃ σϑθραγαῖθ ἰθχί-[ΟὙΠῈ [πη ᾿ἴ5. οὀννη τὶβῆῃϊ. [1 15 
ηοΐ σα ΠοΙθητγ σοῃοςίνθ ἴο [μ5[ΠΠγ σα σῇ ἃ ςοηοςοη. Εογ [Π6 πγοσῖ 
ρᾶατί, Μ' δᾶάϑθς ἴο [ἢ6 πηδ)ογίίγ [ογπι, αἰϊ που σῇ νυν ἔγραυρηΐ 
αφδέρεςίοης Ὀγ νᾶγίοιι5 ρογίίοης οἵ ἰΐ5 σοποίπθηΐ οἰθπηθηΐο. ΟηΪγ 
Γάγογ αο ἃ σι οι δηζία! πγα)] γί γ οἵ Μ' γρδαΐηρς αἀθίθεϊ ἰορϑίῃϑγ ἵγοπΊ 

[πΠ6 Μα]ογίίγ Τοχί γθδαίηρ. Τῆι οἰϊαἴίοης οἵ Μ' ἰπ οὔγ ἀρρᾶγαίι 5 ἃΓΘ 

᾿πΠἰγραυθηΐῖ. 
[[ “ῃου!α αἰςσο Ὀ6 ροϊηΐρα οὔ [Πΐ νοη δοαθη΄ς σιιῦργοιρ Κῦ ἰη 

[Π6 ροΞφρρθὶς ἤθνϑὺῦ γθοθίνθο σοδραγαῖθ οἰ αἴίοῃ ἰη ἢἰ5 ϑαϊτίοη. 06 ἴο 
ἰϊ9ς νϑῦΥῪ ἰᾶῦρθ οἰζθ (πτοῦθ ἵδη 300 πηᾶπηισοογρί5), ννῆθγθνθγ ἰΐ 
αἴνθῦρθο ἔγτοπΊ πλοϑῖ οἵ [ἢ 6 γθ πη ΠΡ νν πθ 9565 ἴο ἰῃ 6 Μα)]ογίίγ Ἰοχί, 
1Π6 γθδαίηρ ἰ5 αἰννᾶγς ἰγϑραῖθα ἃς 8ἃη Μθὶ γθρδαΐίηρ. ΤῆΘ “ΔΠΊ6 {Π|Π8 [5 
γα 6 ἰη ἴῃ6 Αεῖς 8πηα θρίςξί[θς ννὶῖϊἢ γθραγα ἴο νοὴη δοαθπη’ς Κ (ννῆθη 
αἸς[1π συ 5} 66 ἔτγοπη Κο ἂηα Κ΄). 

Α πυπΊΌογ οὗ ἰπτροτγίαηίξ ποῖα! ἃΠ6] ρᾶργΓι5 πΠηαπισοΓρῖα. ἃΓΘ 
ςοποίςσθηςίγ εἰΐϊρα ννῆθγθνθὺ ἴῃ θγ ρίνθ [θοϊΠΠΟΠΥ ἰῇ ἃ νδϑγίϑίίοη 
[πο] μα66 ἰη {Π6 {ἰγοῖ ογ ϑϑθεοπηα ἂρρδᾶζδίωρ. Α ςοπηρ[θῖθ [᾿σἱ οἵ [ἢ 656 ἰ5 
85 ο!]οννϑ: 

Χν 
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ΡΑΡΥΓΊῚΙ: 

μ37, {Π|γα οΥἦ ουτγίῃ σϑηίωυγγ (Μαίζῃονν 26:19 -52) 

μ45, τῃ᾿γα σϑηζυγγ (οχίθηςίνθ ρογίίοης οὐ ἴῃ 6 ἔοιιγ ροϑρο]ς 
Δη6 Αοἰ9) 

μ46,. ςἃ. 200 (οχίθηϑίνθ ρογίίοης οὗ ἴῃ6 Ρδυ!} πηθ σοῦρυς ἃπηα 
ΗΘΡτονν 95) 

μ.7, [ιΠ|γὰ σϑηζυίγ (οχιθηςίνθ ρου οης οὗ Ἀθνθ[αί!ο Π) 

μό6, «ἃ. 200 (οχίθηϑςίνθ ρογίίοηϑ οὗ [0ΠΠ)} 

μ72, τΠ|γα οἵ ἐουγίῃ σθηΐωγγ (ἹΤ Ροίθγ 1:1 --5:14; 2 Ρρίοθγ Ί .:1ὲ-- 

3:18; [μ66) 

γ75, τΠ|γα σϑηζυτγ (οχίθηςίνα ρογίοπϑ οὐ ὰκθ Δη6α [ο0ΠΠ)} 

μ88 (ρουτίῃ σοηζυτγ (ΜΚ 2 :1-26) 

[}}9πη εἰ4|5: 

(οαθχ διη δἰ τίς 5, ἐουγίῃ σθηΐυτγ (Νονν Τοοίαηγθηῖ) 

Α, (οαθχ Αἰθχαηατγίηπς, ΠΠΠ ςθηΐυγγ (πιοοί οἱ Νῶνν 
Τοςοϊπη θη 1) 

(οαθχ ναϊϊεαπις, ἰουπ ςθϑηΐωυγγ ([4εΚς | Τἰπγιοίῃγ ἴο 

ΡῃΠΘπηοη, ΗθΌτονν 5 9:14 ἴο θηα, ἀηα Κονοί δ! οη) 

σ, (οαθχ ἘΕρβγαθπηὶ Κοοογίρίας, ΠΠΠ σθηΐυγγ (θχίθησςίνθ 
ρογίίοης οἵ Νθνν Τϑοίδπηθηῖ) 

[ἴ νν }! ΗΘ οὔϑθγνθα ἔγοπη [ἢ ς [ἰςἱ [ῃΐ ϑᾶςῇ οἵ [ῃ 6 ουγ βοϑςρϑίς ἰ5 
γθργθοθηῖρα Ρ᾿γ αἵ ἰϑαϑί ἵννο ράργγιβ ἰθχίβ, ([πουρῇ μ᾽7 (Μαίιῃθνν) 
ΔἃΠη6 μ88 (Μαγκ) ἂγθ πηθγοίγ ἐγαρπηθηΐς. Εοῦ {Π6 γθπηαὶ πη θεοί οηϑ οἵ 
[ῃ6 Νὸνν Τοοϊαπηθηΐ, ἴῃ 6γΘ ἰς ΟὴΘ6 ρᾶργΓιι γθργθοθηζαίνθ. δίηςθ ἴῃ 8 
ρυγροϑθ οἵ ἰῃϊς5 ραϊτίοη ἰς [6 ργθοθηϊαϊίίοη οὗ ἴπῃ6 Μα)]ογίίγ Τοχί 
ἰγαα τἰοη, ἐωγίῃθγ. εἰϊαϊίοη οὐ [ἴῃ 6. ρᾶργγὶ ννᾶς ποΐ ςοπϑρίαθγρα 
Πθοθοοαίγ. ΤῊΘ πΊΔ]οΥΓ θχίθησίνθ ρᾶργγιις ἰοχίς οἱ θαγίγ αδΐθ ἃΙ͂6 
πο! 666 Αἰοηρ ννίτἢ ἴῃ 6 ἔουγ ᾶπηοιι5 ποία! πλᾶη 5ογίρῖα. νν ἢ [6 
αἰ ἰίοη οἵἁ 4} (ῃ 656, {6 υ56γΓ οἵ ἴῃ6 Μα]ογγ Τοχί ἀρρϑίαΐωςθς σδη 
βαὶη ἃ ΓραϑΟΠΔΌΪΥ ροοα ροιορθεαίϊνο οἵ [ῃ6 Ερσγρίϊδη ἴγρο οἵ ἰθχί. α 
αἀθΠ ΠὈϑγαῖθ αθοϊςίοη ννᾶ5 πγ866 ποῖ ἴο ἰποίμα6 ἴῃ6 γθδαΐηρο οἵ (οαθχ 
ΒοΖᾷθ (αδηϊίαθτίρσίθη σοῖς (Ὁ, ΠΠΠ σθηΐυγγ) Ὀθοδι5θ ἰΐ5 πίβῃηϊγ 
Ια Ἰοσγη γαῖα ἰθχί ννουα πᾶν πϑϑα]θοογ θηϊαγρθα [ῃ6 ἂρρϑίαῖίι5. 
γϑίῖ, οςςδϑίοηδιγ, ννῆθη ποηθ οἵ ἴπ6 γϑρωΐαγίν εἰϊθα ννί[ 6 5565 
“κι ρροῖίς ἴῃ6 νατγίαηὶ ἔοι πα ἰπ ἴῃΠ6 φςϑοοηα ἂρρϑγαίΐωσ, [2 Ι5 

γηθηϊὶοηθα. 50 αἰϑφο, οὐ ἴῃ 6 ς8ΠπΊ6 Ὀαϑίβ, ἀθ (ῃ 68. πηδημσοηρίς [ (οἰ ρῃςῃ 

σθηζυγ), Καὶ (σἰχίῃ σθπίυτγ), νν (ἢ σθηΐαιγ), Θ (πἰ πίῃ σθπίμιγ), Σ (ϑἰχίῃ 

σθηζατν), 074 (οἰχίῃ σθπίωτγ), πα ἴῃ 6 πηϊπσοι [6 [ἀπΊ}}Π16ς Γ' ἀηα Εἰ 

Χν! 
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ννῆρθιθ ἃ ςοηϑφθῆδιις οἱ [6 πηαπισογρίς. γθργθοθηξζίὶηρσ {Π6 
Εσγρίϊφη ἰοχί5 θχίϑῖς, [πθγ ἂἃγθ εἰΐϊρα σογρογαΐθί γ᾽ παᾶθϑγ ἴῃ οἱρία ΠΊ 
(ορῖίίς 6. Βυϊΐ ἰῃ6 ςοπτροςκί(οη οἵὗἩ Θ᾽ νᾶγίθς γοπη ὈοοΚ ἴο ὈοοΚ ἃπα 
σὰ ὈΘ6 ἰφαγηθα ἔγοπλ ἴῃ 6 ἰπίογπγαίοη ρίνθη [οἱ Ὀϑθίογθ ἴῃ 6 ἤγϑοῖί 
ἂρρϑζᾶίιι5 οὐ [6 ἰπ|{ἰ4] ρᾷρθ οἱ θᾶςῇ Ὀοοκ. [{ἃ γϑρυϊαγὶγ εἰΐρα 
γηΔη μσογὶρί τρήϊθεῖς ἴῖῃ6 ἘΕργρίίϊδη ἰοχίσ, θυΐ ἰς θχίγθπιθίγ 

[γαρπηθηΐαγγ, ἰΐ ἰ5. ΠουπΊ! }Υ Θχοίμαθα ἴτοπὶ Θ πη ἴῖῃ6 Ὀοοκ ἰη 
αυθοίίοη. Το α(ο οἰμθίννίφθ. ννουῦἱΪὰ ἤᾶνθ προροοιαῖθα σα]! πρ 
αἰἰΘητο πη ἴο ἰΐ5 Πίαΐις γθρθαΐρθαϊγ. Βυΐ { ποίΐί ᾿ἱποίμαρα ἰη Ό, {Π6 
ΓΘΔΟΘΓ σἂπη 895 Π|ΊΘ ἰῃαΐ ἰίς ποπηᾶρρθάγαησθ ἰῇ ἴῃ δρραζαίως 

[Πα] ςαἴθος [15 [θ οἱ ΠΟΥ ννᾶς ποῖ ἀνδι!] 8 [6. 

Α ϑυπΊΠΊΓΥ οὗ ἰΠ 6 να΄ 6 οὐ ̓ ἰσ: 

Μᾳαίίζῃθνν, Μμαγκ ΝΒΟ 

[ΚΘ μ’ἈΒΟ 

Ιοῃη μό5 5 ΒΟ 

Αεῖἷς γΈΝΒΑΟ 

ΚοπΊδης του ρῇ 1 ΤΗθςος δἰ ο ἃ Π 5 μΧΒΑῸ 

2 ΤΗΘςςδίοη Δ ἢ 5 ΝΒΑ 

1 Τιπγοΐῃγ ἱῃγουρῇ ΡῃΠ]ΘπΊοη ΝΑῸ 

Ηθρτοννς μέν ΒΑῸ 

ἸΔΠΊΘς ΝΒΑῸ 

Ἴ,2 Ρρίθγ μ᾽ ΝΒΑῸ 

Ἴ [οῇη ΝΒΑῸ 

2 Ιοῇη ΝΒΑ 

3 Ἰοῇη ΜΒΑῸ 

[μα6 μ᾽. ΒΑΓῸ 

Κονθίδί} οη ΝΑῸ 

Ιη ἴῇῆοςθ. ροοκς ννῆϑθ Θ᾽ γϑργθοθηΐβς [ισῖ ἴῆγθθ πηδπιιςογρίς, [ἢ Ϊς 
ἰδ] ΠΊ ἰ5. ΟἼΪΥ υ566. ννῇθη «Α] ἴῆγθθ ἂἄργθθ. ννῇθιθ Θ μᾶς ίοιιγ 
Γθργθοθηζαίίνθο, ᾿ἴ 5 566 ννῆθϑγθ δ ἰϑαϑῖ ἴῆγθθ ἄρῦθϑθ. ΤῇΘ γϑδαΐηρ οἵ 
ἴῃ 6 οἴδϑι πηθπΊ 6 Γ ἰ5 [Πθη ρίνθη οϑθραγαίθίγ ογ εἰϊθα ἰῆ ρᾶαγθηΐῃ θϑθς 
νυ ἢ ἃ ρτγθεορθαΐϊηρ ἈΚ. (ῃϊαῖ5). ννῆθγθ ἴμθιθ ἂῖθ ἔνθ τθϑρῖϑ- 
ςκρηίαϊΐνος οἱ Θ, ἴῃ 6. οἰρίιπγ ἰ5 οηἱγ εἰϊρα ἰΐ ἔουγ ἄργθθ. ΤῇΘ 
Γθδαίηρ οἵ [πΠ6 οἴπϑζγ ννἰϊπ 695 ἰ5 δἰ θγ ρίνθη οὔ ἃ ἢίδίις ἰς ἰπαϊςαῖθα. 
Π{ [Π6 γθδαΐηρ οἱ ἃ πιδηιιϑογίρί αἴ Δῆγ ροἰϊηΐ σδηποΐ Ρ6 αθδίθγπγηίηθα 
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νν ἢ ςροτίαϊηίγ, ἰΐ ἰ5 οἰΐμογ [οἵζ υὑποεϊίθα οὐ ἰς [οἱὶοννθρα Ὀγ ἃ 
σι ροιϑογίθθα ἥδ, {Γ ΙΓ 5. πο! αθα ννῃὶη Θ, ἰἴ5. γρδαΐηρ σῃου!α 
Ρ6 γϑρᾶγαθα ἃς Ἴθγίδιῃ. 

ΤΗΘ γθδαΐϊηρο οἵ ἴῃ9 1825 Οχίογα Ἰϑχίιις Κθεθρίως ἂγθ ἰπα!ςαῖθα 
Ργ {Π6 οἰρίωαπγ) ΤᾺ. ΤῆΘ σοπουτγγθηςθ οὗ ἰ)η]ἴρα ΒΙΌΙ6 δοςείθιίθς Τηϊγα 
Εα!το πη ᾶἃπα ἴῃ 6 Νϑοιθ- ΑΙ μα Τννρηϊἰγ-οἰχίῃ Εαϊτο πη ἰς γθργθοθηῖθα 
Ὀγ (γ΄ (στγτἰς4] [θχί5). 1 {Π6 ἵννο ρα! τοη5 αἴνθῦρθ, ἴῃ Υ ἂγθ ἰπαϊςαῖθα 
Ογ ὦ ἃπα Ν τϑορϑαίζνθίγ. [πη ρίδεθς ννῆθγθ ἴῃθςθ βαϊζίοης ΘπΠΊρ Ιου 
Ὀγαςκρῖϑ [η [Π6|γ [θχί, [Π6 ρῦθοθηςθ οἱ Ὀγαςκθοίς ἰς οἱρηδίθα ὃγ [6]. 
Ηονν πλᾶηγ οἵ [6 ννοτας ἰπ [6 ναγίαίίοη ἀηἰἴ τ ἰπομαθα νν 1 η 
Π6 Ὀταςκοῖς Όγ {Π656 ἰθχίς πγιισί θ6 αθίθγπη θα Όγ θχαπη πη ΟΠΘ 
ΟΓ 6 οἴπθϑυ οἱ [ῃ6 ἰθχίβ. Βυΐ {Γ τῃ6 ναγίατοη αηἰΐ πο μαθς οηΪγ ἃ 
σ Πσίθ ννογα, παίμγα! γ [Πδΐ ἰς {Π6 Ὀγαςκρίρα ννογα. 

ΤΗΘ σ'βῆς ἐ πα -- ἰπαϊςαῖθ {Πᾶΐ [Π 6 ννογα οἵ ννογας ἐο!οννίηρ 
{Π6ΠῈ ἃγθ ἰθὺ δααθα οὐ οπηί θα. Βμΐ -- πᾶν ἄρρθδγ δγ ἰΐβςϑ!ῇ ἴο 
[Πα] ςαῖθ {Πΐ 4} οὐὁἨ [6 ννοτγὰς ἰη [ῃ6 ἰθχί ἰηνοίνθα ἰη (ἢ 6 ναγίαίίοη 
ἂΓΘ οΠη ρα Ὀγ [Π 6 νν᾽Π655(65) ἰη σμθϑοίίοη. 

36 εαν ΜΘΑ, (σε νς Ἐμεν Μ', ΤΆ 

16 Γοστις γ}75Β νς ϑὲα; (--μακαριος ἴο αὐτῶ ἰπ νεῖξ8 16 κὮ) 

ΜΉ ΘιΘ ἰἤθγΓθ ἰς ἃ ἰγαποροϑίζοη ἰηνοίνίηρ πΊογΘ [ἤδη ἵννο νν ογας, 
[ῃ]5 πγᾶγ Ὀ6 Γθριθοθηΐθα ἰπ ἴῃ 6 ἀρρᾶγαίιι5. Ὀγ ἃ σϑιίθς οὗ πιιπΠΊΡ 6 Γϑ. 
Τῇ ἃ νᾶγϊαίίοη [ἰκθ 752-41 ςῇοννς ἰῃαΐ [Π6 {ἰγοῖ ννογὰ οὐ π6 ἰθχί 
ΠΘΓΘΙη ἰς ρίδερα δἴζογ ἴῃ6 ἐουγίῃ ννογὰ Ὀγ ννῃαΐθνθυ ννίϊπθϑςθς ἃΓΘ 
[Π 6 η πηθηζὶ. πη θα. Νυ ηΌΘΥς πλᾶγ αἰςο 6 ι,566 ἴο ἰπαἰςαΐίθ οπηςς ΟΠ5. 
Α νᾶτγίαηϊ [ἰκθ “241 ννοι!α οἰρπηαὶ ποῖ οηἱγ ἱγαποροσίζίοη, θμΐ {Π6 
ΟΠ 55] 0η οὗ [ῃ6 {Π|γα ννοτα οἴ [ἢ ἰοχί. 

Α5. Ι5. υϑμ4] ἰη [ῃ6 εἰΐαϊίοη οὐ πιαημϑογρίς, ἃη Ἐ αἴζογ [Π6 
ΠηΔη σογὶρὶ αθορηδίἊςοη (6.5., μ7 5" οὐ Ὁ") ἱπαϊςαῖθς ἴῃ 6 πηαηισεγρὶ 
ἢ 5 Πα ΘΓΡΟΠΘ σοΙΓθοίοη δἷ σΟΠΊΘ ροϊηΐ ἰη ἰῃ6 νατγίαῖίοη απ|ϊ. ΤΗ6 " 
[ηαἰςαῖθς [ῃ6 γρααΐϊηρ Ρϑίογθ Ἴοιγθοίίοη. [η΄ (ῃϊς ραϊτίοη. [6 
ΓΘΔαΙηΡ5. οἱ ςοτγιθοΐοιθ ἃγθ ποῖ ρίνθη. [{ ἃ πιαπιιεγίρί εἰΐθα ἰς 
ΘηςΙοσΘα Ὀγ ρϑιθηΐμθοος -- ἃς (ΜΝ) ογ (Β) -- [ἢ]ς πιθᾶης ῃαΐ [ῃ6 
ΠΊΔΠ σογρὶ ΘΧΪ 15 Δη ογἰΠποργαρῃϊςα! νᾶγίαϊίοη οὐ [ῃ 6 γθδαίηρ ννίϊῃ 
νυν ς ἢ ἰΐ ἄρρθϑῖς. ΤΗΪβ ἰς ἴο 6 αἰς[πρυΐϊθῃ ρα ἔγοπὶ ἃ οἰζαίίοπ [ΚΘ 
(-  Ν ογίστηναι ἴογ σταθηναῖι Β). ΤῊ6 ἐΟΥΠΊΘΓ Γθργθοθηΐς Δἃη οπηϊϑοίοη 
[ΠΝ Δη6 [Π6 ἰαἴΐθγ ἃ συ οἱ [το ἢ ἰπ Β. 

ΤΗΘ ρτϑοθηΐ θαϊτίοη αοθς ποῖ οἰΐρ {Π6 ἰθοιπηοὴγ οὐ [ῃ6 αἀποίθηϊ 
νΘΊϑίοηϑ οὐ σῇ υτοῇ [αίῃθγο. ΝΟΥ ἂγθ ἴῃ ἰϑεϊοπϑίγ ἰθχίς σοπηοίαθγθα. 
ΤΗ 5 ἰ5 ηοΐ Ὀθοϑι56 φιςἢ ςουτσθο ἢᾶνΘ ΠΟ νᾶίμ6 ἔογ ἰθχίμδ! σγί{ἰςεἰ ς Γη. 
Καίῃθυ, ἰἴ 5 (6 ἴο ῃ6 ςρϑεϊξε δἰπης οἱ [ῃ]ς ραϊϊίοη, ἰη ννῃϊςῃ [ῃ6 
ὈΓΙ ΠΊαΓΥ Ροδὶ μᾶς Ὀθθη {Π6 ργθοεθηϊαίοη οὐ ἴῃ6 Μα|ογίίγ Τοχί ἃς [ἢΪς 
ἄρρθαζς ἰη ἴἢ6 γθρυ αγ πη ϑογρί ἰγααϊτοη. 

(4) Κϑδαΐπρ {ΠπΠ6 Αρραγαίιις. {τ 6 οἱρία [αἴ ςοηϑξία θγθα ἂγθ Κορί 
[Πη πη ηα, ἴῃ 6 ἀρρᾶγαΐιις οἵ [5 φβατο ἢ σᾶη ὈΘ Γθδα θϑϑί]γ. 

Ιη [η68 Γἰγοῖ ἀρρᾶγαΐις, ἴῃ 6. θηΐϊγγ Ὀθρίπ5 νυνὶ ἢ ἃ σιροιϑεγίρθθα 
ΠυπΠΊθΘΓδ  ᾿πα! σαί! ηρ ἴἢ6 πα πη 6 γ οὗ ἴῃ 6 ἐοοϊποῖθ ἰπ [ἢ ἰθχί ἴο ννῃ ςῇ 

ΧΝΠ 
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[η6 οἰΐρα πηγαίθγί αἱ γθέθγς. ΤῊ 5 5. ἔο! οννθα Ὀγ ἴῃ6 πυπΊθοι οὐ {ἢ 
νΘΓ56 ἰὴ ννῃϊςῇἢ {Π6 ναγίηϊ ἰς ἰου πα. Νοχί σοπτθ ἴῃ ννοὰς ἰπ ἴῃ 6 
ἰθχί ννῃ!ϊςῇ ἃγθ αἰξθεῖθα Ὁγ [6 νᾶγίίίοη ἰη συθοίίοη. Αἴΐογ {Π 656 
ννογας ζοπΊθς ἴῃ 6 Μα)ογίίγ Τοχὶ θνίαθηςθ [ο!]οννθα ὃγ ἴῃ θνία θηςθ 
οἵ Δηγ οἱ [Π6 γϑρυ]αγίγ εἰϊθα πταημϑογίρῖς ννῃϊςῃ σρροτί [ὨΪ5 ἰοχί. 
Αἴτθι ἃ ςοπηπγᾶ, ΤῊ ΟΥΓ (σὺ πηᾶγ 6 εἰϊθα ἰΓ οἰῃϑγ οὐ ἴῇθςθ {ἰΚϑννίςθ 
συ ρροτῖς [ῃ6 ἰθχῖ. Εο!]] οννίηρ ν5 ἰῃ6 ποχί γϑδαΐηρ ἰς ρίνθη νυν [ἢ 6 
ΘνίΘηςΒ οἰϊθα πη ἴῃ6 58Π16 Θθ] θ6ης6 ἃς Ὀθέογθ. Αααϊτίοπαί ναταηΐς, 
Π ἀηγ, ἤἂνθ ἴῃ 6 ςαπΊΘ [ογπηδί. 

Ιη η 8 ββςοπα ἂρρϑγαΐις, [ῃ 6 πιυ πη 6 Γ οἵ [Π 6 νϑῦϑθ ἄρρθϑδζς {ἰγοῖ. 
ΤΗΪς ἰ5 ἐο!]} οννθα Ὀγ {6 ναγίαἰίοη οἰρία πη ἰου πα ἰπ {Π6 ἴοχί. ΤΏθη 
(ζΟΠΊΘ5 6 νᾶγίδηϊ [56] δηα [ἴῃ 6 θνία θηςθ ἔογ ἰΐ. ΠῚ Οὔ θ οὐ ΠΊΟΓΘ 
ΠΊΔΠ 5ογρῖς ἢἂνθ ἃ ΠΊΪΠΟΓ νᾶγίαίίοη ἔγοπη {5 γθδαίηρ, [ἢἰς ναγίαίίοη 
5 ἴῇθη δαᾶθα ἰπ ρϑᾶγθηΐῃθοθς αἰοηρ νυνὶ [ἴῃ 6 πγαπιισογίρί(ς5) 
ςοηϊΐαί πίη ἰΐ. {{ {Π ΓΘ ᾿ς πίογθ [ῃ8η ΟὔΘ σι ςῇ πη ΠΟΥ νᾶΓϊαἰίο πη, ἃ ΠΥ 
Δαα!τοηδ] ΟΠ 65 ἃγθ δα θα νυνὶ πη ἴῃ 6 φᾶπΊ6 ρᾶγθηίῃθϑοίβ. ϑϑθραγαῖθ 
ΠΟΥ νᾶΓ αἴ! Π5 νν ἢ ]}ὴ ἃ ρᾶγθηϊῃθοῖς ΓΘ σοί ἀρϑγί Όγ ἃ οοπηϊςοίοη. 
ΓΟ] Οννίηρ ν5 σοπΊθς ἰῃ6 θνίαθηςθ ίογ ἴῃ Μα]ογίίγ᾽ Τοχί γθδαίηπρ. 
ΜΊηοΓ νᾶγίαίίοης οἱ [ῃ]5 γθδαΐηρ ἃγθ μᾶπα θα ἰπ ἰῃ6 ννᾶγ {μοῖ 
αΘϑογθθα. Π{, ἤοννθνθγ, {ποθ ἰς ἃ ἰμίγα πηᾶίοῦ ναγίαπί, [5 αἰϑὸ 
ἄρρθᾶγϑ ἰὴ ραγθηΐῃθοθς, θυΐὶ [ἢ θνίαθηςθ ἔογ ἰῇ Μα)|ογίίγ Τοχί ἰς 
σϑρδγαῖθα γοπὶ [ῃ6 ρᾶγθηῖῃθείς Ργ ἃ σϑπηὶςοίοη. Αααϊζίο παι πη] οΥ 
νᾶγίαἴϊο 5 [50 πΠγᾶγ ἄρρθδγ ννἱ[ῃὶπ ἴῃ 6 ρᾶγθητῃθϑίς οἰ ΠῚ ΠΠἀγγ σοί ἀραᾶτγῖ 
Ὀγ ἃ σϑπηὶςοίοη. 

42 "παρεῖναι μ758Β" νς ϑὲ ο; (αφειναι μ45 κ"; παραφιεναι Α) 

σ1Πς6 ἰΐ 5 1η6 ἑμποίίοη οἵ ἴῃ 6 φϑθοοπα ἂρρϑγαίιι5 ἴο ρίνθ ναγί- 
ἀηΐ5. Ιη ννῆίςἢ ἰῃ6 9π᾽ῖρα ΒΙΌ[6 δοςίθιίϊθς ἃπα Νϑοίθ- ΑΙΪαπα ἰθχίς 
αἰ ΘΓ ἔτοπη τ[ἢ6 Μα)]ογίτγ Τοχί, ᾿ἴ 5. ΠΟγΠΊΔ ἢ γ απ ΘΟθοσαίυΥ ἴο ΘΠΊΡΙΟΥ 
1Π6 οἰβρίαι πΊ Οσ ἰη ἰῃ 5 ἀρραγαῖιι5. ΤῇΘ {ἰγοῖ οεἰϊθα γθααΐηρ ἰς ἰμαΐ οἵ 
Οε υπ|655 οἰμθιννίθθ ποΐθα. ἔχεθρίίοπϑ πΊᾶγ οςςιγ ννῆθη ἴῃ ἵννο 
Θα! το 5 αἴνθγρθ, ἰη ννῃίςἢ σᾶ56 [Π6 οἰρίαᾳ  ἀπα Ν ἃγθ 566. [π΄ ΟΥΘΓ 
ἴο αἰθγί [ῃ6 γθδᾶθγ ἴο ἴῃ 6 ργθοθῆςθ οὗ ὈγαςκΚοῖίς ἰπ {Π6 ἵννο βαϊτίοης 
ρϑίηβ ςοπηρᾶγθα, [6 οἰβίυπῃι [Ὁ] ἀρρϑᾶγϑβ ἰπ [6 φθοοπα ἂρρᾶζγϑίιις 
ννῆθγθ ἂρργορτγίαϊθ. Τῆϊς οἰβ! πη πλᾶγ, ἰη ἔαςῖ, ἀρρθᾶγ οὴ ἴῃ ς8ΠῚ6 
5[66 ἃ5 ἴη6. δνίαθηςθ ἔογ ἴῃ Μα)]οτγίίγ Τοχί γθδαΐηρ ἰΓ ἴῃ 6 οἴβογ 
Θα!τοης γθίαϊ πη ἴῃ6 ννοτας οἵ [ῃ6 ἴθχῖ νν π᾿ Ὀγαςκοῖς. [πη [Παΐ ςᾶς6, 
ἴῃ 6 θνία δηςθ ἔογ οπηἠ Πρ οΥ αἰ[θγίηρ {6 ΠῚ ἰ5 νν ῃαΐ ἰ5 ρίνϑηῃ {ἰγοῖ. 

[ αἰϑο σῇουϊα 6 υὑπαρτοίοοα ἰῃαΐῖ ἰπ Ὀοίῃ δρραγαίιιςθς, ἃ 
ρᾶγθηςῃθϑ 5 ηοΐ ςθῖ οὐ ἔγοπὶ ἢ 6 ργθεθαίηρ θνίαθηςθ ᾿γ ἃ ςϑπηὶςοίοη 
1} οἴζθη ςοηίδίη οηἱγ ἰῃ6 ροτγίίοη οὗ ἴῃ 6 ργθοραΐίηρ γϑδαΐηρ παῖ ἰς 
ςῇδηρθα. ΕοΥΓ ΘΧΑΠΊρίθ6, ἰη Μαδῖκ 3:25 [ῃ6 βϑθςοπα δρρδγϑίιις βηΐτγ ἰδ: 

25 ΄2-41 κο (στηναι ίοΓ σταθηναι Β) νς ΨὲΑ 

ΤΗΙΪς πιθᾶης ἰῃαῖ ἰπ 6 ἱγταηοροϑςίτοη σρροτγίρα Όγ ΝΟ, Β αἰΐθγς ἴῃ 6 
ννογα σταθηναῖ ἴο στηναι, θυΐ οἰμοιννίςθ σι ρροτζγῖς [ῃ6 ννογὰ ογαθγ 
οἵ ΝΟ. ννῆϑη [6 ἴθχί ἰ5 ςοπηϑυ θα, ἰζ νν"}}! φῇ ονν {ῃαΐ σταθῆηναι ἰς {Π6 

ΧΙΧ 
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ννογα πυπΊθογοα ἴ. Οὐ σουτςο, 391 ἀπα ἃ Ξςυρροτῖ ἴῃ ἴοχί ὀχαςίϊγ. [ἴ 
νν}}! ΒΘ ποῖίρθα δῖ ἰη ἃ νᾶγίδίίοη [κΚθ [ἢ ἰ5 [6 ςἰρία πη" ἰς ϑιηρίογθα, 

γαῖμ ογ (ἢ δη ἤἧ. Τῇ 5 ἰξ Ὀθοδιι56 Β'5 αἰδδγθηςθ ἔτοπη [6 Μαϊογίίγ Τοχί 
γθδαΐπηρ ἰηνοίνθο πΊΟΓΘ [ἢ 8η ἃ σἰπηρίθ σῇδηρθ οἵ ννοτγὰ ογαθγχ. 

γνΏ θη [Π96 θνίαθηςθ σιρροίηρ [ἢ 6 Μα)]οτγίίγ Τοχί ἰ5 οσϑῖ οἱ Ὀγ ἃ 
“βπηςοοη ἔγοπη ἃ οἰ] οννίπρ ρᾶγθηϊηθϑοίς, [θη {Π6 μ}} γρααΐηρ οἵ 

[Π6 πγᾶπιι5ΟΓρ (5) νν Πη {Π6 ρᾶγθηῖῃθ915 ἰς ρίνθη. ΤΗΪς ἰς ΠΠΠ υςτγαῖρα 
Ϊη ΜαΙΚΊ1717:2: 

2 Γούττω ανθρωττων Β (7 ΝΟ) νς Μ; (τωποτε ανθρωττων Α) 

Ηθγθ [ῃ6 οἰρίυπη " ἢᾶ5 ὈΘΘη 5606 ταῖῃϑθγ [ἢδη “᾽, οἰπεθ ἴῃ [ἰθχί 

ςοπίδ!η5 οηἰγ [ἢ6 ννογα ανθρωπῶων. Β ἢδ85 ἴῃ6 ἰθηρίῃθηθα γϑδαϊηρ 
οὔπω ανθρώτπῶν, ννῃ!ςῇ ἰ5 αἷἰϑσο ἰουμπα ἰπ ΝῸ ἰὴ ἴῇ6 ςθαυθηςθ 
ανθρώτπῶν ουὐπω. Μ (4 ο]]ρῇῃττ|γ γθρασθα πηδ) ογ ἵγ ἃ5 ςοπΊραΓθα ἴο 
Ψ3ὴ) ςυρροτῖς [ῃ6 τοχῖ. Τῇ {Πἰγα πηιᾶίογ ναγίαπηΐ, σοὶ οἱ ἔτοπη Μ ᾿γ 
{Π 6 Ξ“ϑπηίςοίοη, [5 ἰῃ δῖ οἵ Α πα ἰ5 ἔμ{|γ ρίνθη. 

δΟΠΊΘΙΪΠΠ65 ἃ ΟἸΙΘΟΚ ννογὰ ἀρρθδγίηρ ἰπ ἴθ {ϊγοΐ ογῦ΄. σθοοπα 
ἀρρϑίαῖιις. νν}}}! ἤᾶνθ οὔθ οὐ ΠΊΟΓΘ οἵ ἰΐἰς ἰθίϊθις βθηςίοςθα ἰη 
ρᾶιθηΐμθϑοθο. Τῆ6 ραᾶγθηΐῃροίς ἰπα]ςαΐθς [Πδΐ [ῃ6 πηδηιςογίρίς οἰΐρα 
ἤᾶνθ ἃ σ5ρϑ!]ΠΠηρ ναᾶγίαϊίοη δ ἰῃἰ5 ροϊπηῖ. ΤῆΘΡ πγοςσῖ (ςΟΠΊΠΊΟΗ 
Οσσυγθης6 οὗ ουςῇ ἃ ρᾶγθηΐῃθϑοίϑ ἰς ἰη ἰπϑίδηςθς οἵ πη πΠΊοΟνθΘδΌι6. 
ΤῆΘ ογποργαρῇῆγ οἵἉ [ἢΪϊς ρα! τοη ἔο!}οννς [Π6 ρσϑηθίαί ργᾶςίϊςθ οἵ [ἢ 6 
Γη855 Οἱ πηδη υσοΓίρῖς [πῃ οΟΠη {πρ ἰΠ1|5 ἡ Ὀθέογθ σοπϑοηδηΐϑ. Βυΐ ἰἴ 
νν ἃ5 {οἱ [ῃ6 γθρδαᾶ ϑὺ σῃοιυ])α ὈΘ γθπηὶ πα θα ἰΠ8ΐἴ ννῆθη ϑιςῇ ἃ ννοζα ἰ5 ἰπ 
αυθοίίοη ἰη ἴη6 ἀρρϑγαΐως, [6 ννἴπθ 9565 ΠΠΔΥ ΟΥΓ ΠΊΔΥ ποῖ ἢδᾶνθ [ἢ 6 
πηι. ὑυξυαίιγ ποῖα] ἃηα ρᾶργΓις Γγθϑαίηρο ἂγθ οἰΐθα ννἢ ἴῃ 6 ηω, ποῖ 
ΘηαΙοΘΘα ἰη ρᾶγθηΐῃθςθϑ, σης 6 ἴῃ θγ πογπηδ ! Υ ννγὶῖθ [ἴ. γνμοίμογ ἴῃ ον 
αςίμα! γ ᾶνθ ἰΐ δ ἃηγ ρίνθη ροίηΐ ἢᾶ5 ποΐ δἰννᾶγβ. θθϑθη Ἴσῇϑθοκθρα. 
Βυΐ ᾿Γ ἂη ποῖ! οΥ ρᾶργΓι5 Γθδαΐϊπηρ ἰ5 οἰϊρθα ννϊϊῃουΐ ἰΐ, ᾿ πλᾶγ ὈΘ 
ἀ55Π|66] [Πδΐ ἰΐ ἰ5 ἰαοκίηρ ἰπ [5 ἰπϑΐδηςθ. ΜᾶηΥ νϑῦῪ σΟΠΊΠΊΟΠ 
[ἰδ οίς Πη5 [η΄ ἴῃ 6 πγαπισογίρί ννπθοοθ 5 φρϑο  ς ΠΥ οεἰϊθα ἀγθ ἰοΐδ! !γ 
αἰ γθρσαγαθα, ἃηπα πο ραᾶθηΐμοοθς ἃΓΘ 566 οἰΐμϑθι ἴο θηςίοςθ [ἢ6 

Ιοτἴθγς [ΠΘ πηςθίνθϑ οὐ ἴῃ 6 πηδη ϑογίρίς. Π{ ννᾶς 61 ννίςθ, ἢοννθνθϑΊ, ἴο 

ΓΘρυ αγίὶγ ἰηα!ςαῖθ [6 αἰϊθγπαίίοη ἰπ ἴῃ 6 ϑπαΐηρ -αλε Ὀγ ϑποϊοϑίηρ 
'η ρᾶγθηΐῃθϑθς ἴῃ6 πΊδη υ5ογὶρί ννῃ ςἢ ἰἰαςίςθα [Πἰ5 θπαίηρ. ΤῊ 5 ννᾶϑς 
αἀοηθ Ὀθεοᾶι5θ ἴῃ6 ἔογπιλ γθϑα!τηρ ἔτοπη ἴῃ6. ἰΐδοϊσπΊ ἰ5 οἴΐθη 
θοῃηϊςα!γΥ ἃ αἰΐϊθγθηΐ οὔθ, θνθη ἰῇ ἰῃμαΐ ἔογπη ἰς. ἱπηροςϑίθίθ ἴο 
ςοηδίγαῃθ [πη ἴῃ 6 ςοηϊθχί. 

Α ΠυπΊΌ 6 Γ οὗ νϑῖγ ξοπΊ ΠΊΟΠ Ξρϑ! ] ὶπρ νᾶγίαίίο 5 ἃγΘ ἰπίθητςτίο ΠΔ |γ 
Θχο α6α ἔτογη ἴῃ 6 ἀρρᾶγαΐμ5, σ' πε 6 ἴο ποία α6 [Π 6 ΠῈ ννουα ρσγθαίγ 
ΘηΪαγρθ ἴῃ6 ἀρρϑγαΐίιις. ννϊϊ που πο ῇ ϑημ ποίησ ἰΐ5. να]6. ΤῇΘ 
ΓΟΠΊΠΊΟΠ Ννϑτγίίοη5 Δαβιδδαυιδ ᾶἃἂηὰ Μωσης“Μωυσης ἃγθ ποῖ 
ἰγραϊ θα. Δαβιδ (αἰννἂγ5) ἅἃπα Μωσῆς (υ5.14{|}} ἃγθ ργίπῖθα ἰπ τ Ϊς 
ραϊτίοη. Αἰσθο ποῖ ἰγραῖθα ἃγθὸ ἴῃ6 αἰϊθγηδίίοης ουτωλουτως, 
αλλήαλλα, ἐερρεθηλερρηθη, ᾶἃπα εἰπονλειτταν (αίοπηρ ννίῖϊἢ οἴμοϑγ 
“(ἢ {Γυςστδἴ!οη 5 Ὀθίννθθη ἤϊγοῖ ἃη 6] φθ.οηα δογίϑί ἐογπγ5). δ  Π}}γ]γ 
ἰϑς ουὔΐἵ ἀγθ [68 ογποργαρῇῃϊς Πμςοίυ ἰίοης ἰη εἐν(ν)ενηκοντα δηα ἰη 
σῇ ἃ ννοίὰ ἃ5 ληίμλψψεται. Τῆῇ6 -σσ-7-ττ- ναγίαἰίοη ἰ5. ἰρηογθα. 
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ΑὈΡτονίίίοης ἰπΠ [6 πγᾶπιισοτρῖς οὐ [Π6 ποηηϊπᾶ σαςῖᾶ δῖ6 ποΐ 
ςοΠοία γθα, ΠΟΥ ἃΓΘ οἴμϑγ δ γθνί αἰ 'ίοης θχοθρῖ ἰῇ γᾶγθ ἰπϑΐδηςθϑ. 

| οἴΐζθρη παρρθηποίμαδῖ ἰη {Π6 Πἰγοῖ ἀρραγαίως [6 οἰρίω τη ΤῈ ἰ5 ρίνθη 
αἴζοθγ ἃ γθδαΐηρ οἱ ἰῆθ Οχίογα Τοχίῃς βθοθρίως νν! ἢ πο πγαπιϑοτγίρί 
αδἷα εἰϊθα. ΤΗΙΪς5 φῃου !α ποῖ Ὀ6 ςοηςίγιθα ἴο πιθᾶη ἰῃαΐ [ῃ6 Τοχίως 
Κοοθρίυς ἢδ5 δρϑοίμϊςοίγ ηῸ πΊ8η σογρί θνίαθηςθ ουρροτίίηρ ἰΐ, 
[πουΡῇ [ἢ]5 οςςσδοίο δ 'γ σᾶη ὉΘ ἴτγι6. Καίμϑγ, ἴ πηθᾶης ἰῃαΐ ΠοῸπΘ οἵ 
{Π6 γϑρυ ]!ἀγὶγ εἰἴθα ννϊη 6 5565 σι ρροτζγῖ [ῃ 6 νᾶγίδηΐ, οἰ μα]ηρ ΠΟΠΘ οἵ 
[Π6 σι Ὀργουρ5 οἵ ἴῃ6 Μα)]ογίϊγΥ Τοχί. Α ναγίηϊΐ γθδαΐηρ ἐουπα ἰη [ἢ 6 
ςΘΟΟΠΟα ἂρρϑίαίι!ς αἰϑοὸ πῆᾶγ οςοδοίοηδιίγ ἄρρθᾶγ νυν ϊβουΐ δηγ 
πηᾶΠ Ξοτίρί εἰταιίοη. ΤΗΪ5 πηθᾶης ἴῃ αἱ ποηθ οὐ [ῃ6 πηαΐϑγία!ς γϑρο ! γὶν 
γοίθγγθα ἴο ἰη {ῃ6 ἀρραγαΐις σι ρροτί [Π 6 γρδαίηρ οὐ {ἢ ἰ)πη|16α ΒΙΌ[6 
σοςσίθί!θς ἃη6] Νοοι[6- ΑἸαπα ἰθχίρ. {{, όννθνθγ, [ἢ 6956 ραϊζίοης. ἃγΓΘ 
σι ρροτίρα Ὀγ σἱβηη)ςαηί πςἰ4] οΟΓ ρᾶργΓα5 ονίαθηςθ ποῖ γθρα]αγγν 
πηθητ  οηΘα, [Π]|5 Θν θη ςθ6 ἰς σι 4||γΥ ρίνθη. 

(5) θοίογπηνπαίϊοη οἵ ἴπ 6 Τοχί. ΠῚ πὸ νᾶγαηΐ γα ίηρ ἰς5 οἰϊ θα ἰη 
ΘΠ θγ ἀρρᾶγαίιι5, [Π 6 γθδα θὺ ΠΊᾶγ 855 ΠΊ6 [ῃδὶ {Π6 ρτίπηίθα ἰθχί ἰ5, ἴο 
ῃ6 Ρϑ6εϊ οἵ {Π6 ραϊΐογϑς' Κποννίραρο, αἰϊϑοῖθα γ ἀῃ} οἵ Μ. [η οἰϊῃϑγ 

ςᾶ56 {ῃ6 ἰοχί [ἢ 5 αὐ δ! Π{|6ς ἃς {Π 6 Μα)]ογγ Τοχί γθδαΐίηρ. ΤΗΘ οἱρί ΠῚ 
Ψ9ὲ ᾿Ιπαϊςαῖθς σοπουγγθηςθ νυ] ἢ 4}} τΠ6 Μαϊ]ογίιγ Τοχὶ σι σγουρο (50 
[δγ ἃ5 ἰ5 Κηοννη). Τῇαΐ ἰ5 ἴο ϑᾶγ, ἴῃ Μαδ)ογίίγ Ἰθχί ἃ5 ἃ ννῃοίθ ἰς 
Θοσθητς[4{|Υγ πη] θα ἰπ σῇ ςᾶ565, [που σῇ ἢ δίωγα! [γ ἃ ΟΥ 4} οἵ [ἢ 6 
“ΡΓΟΙρ5 ΠΥ ἤᾶνθ ΞΟΠΊΘ ΠΊΘΠΊΌΘΓς ἰῃδἱ αθίθοϊ. [{ ἰς ἱπηροτίαηϊ ἴο 
ποίθ [αὶ ννῆϑη ὲ ἰς ρείπῖθα, [6 σοηϑθῆϑιις θνθη ἰποίαθς νοῇ 
σοαθρη΄ς | ἰθχίς (ουγ Μ|) ννῃϊςῇ ἂγθ ἴο Ρ6 ὑπαργϑοίοοα ἴο σκιρροτί [ἢ6 
ἰοχί Ὀγ ἃ ουῃροίαητίαί πηᾶγρίη. ννῆ θη [ἢ συρροτί ννΠὶη Μ' ἰς ποῖ 50 
διθαῖ, ἰησοίαγ ἃ5 αἀθίθγπη η δίίοη οἵ [ἢϊς5 5 ροϑϑί [6 ἔγοπη νοὴ δοαθηΐς 
πγαϊοτίαι, ᾿9ὲ ᾿ς γραυςθα ἴο Μ. 

ΓΜ [5 ρτίηῖθα, ἃπα πο οἱρίῃ πη ἰη αἰςσαῖθς ἴ[ῃ6 αοίθεϊζςοη οἵ ἃ 
ς“ρθϑοείῆο βφυδγουρ, ἰΐ πλᾶγ Ὀ6 ἃ5ϑιπη66 [ῃἱ [Π 6 γθᾶϑοη ἴογ Μ ἰς ἴο "6 
ἔοι Πα ἰη {Π6 γθραμοθα πγᾶγρίη οἵ συρροτί ἔογ ἴῃ 6 ἴθχί νν πη ΜΙ. Βυΐ 
Μ ᾿ς αἰϑο ργίπῖθαὶ ννῆθηθνθ ἃ ορθοείίϊς Μα)ογγΥ Τοχί σφι σγοιρ 
αφίθεϊς Ὀγ ἰΐ56{. δυςῃ ἰποίδηςθς ἀγθ πο μαθα τη [6 {ἰγοῖ ἀρρᾶγαῖως 
Ιη οταθγ [ἢ δ΄ {Π6 γθδαάθγ πλᾶὰγ ἴγαςθ ἴῃ6 αδἴα οὗ νοῇ δοάθῃ οἡ σιςοῇ 
πηαίίογς ΠΊΟΓΘ θδοίΐγ. Τῆ5 [Π6 υ56Γγ οἵ [5 ἰθχί πῆᾶγ αἰϑοονθῇ ἔγο πη 
{Π6 ἤτγοῖ ἀρρᾶγαΐως [ῃ6 ρίδοθϑ ἰη ννῃϊςῇ (δεςσογαΐηρ ἴο νοῇ σδοαθη) ἃ 
ῬΓΟΌΡ [ἰΚθ Μ', ἔογ Θχϑιρ 9, ἢδ5 ἃ αἰ η εἴν γρϑαΐηρ ἃ5 ΟνθῪ ἀραί ποῖ 
1Π6 τγϑοῖ οἵ [6 πγα οτίγ γα! τ! οη. 

Βιΐ Μ ᾿ς ποῖ αδἰΐοννθα ἴο οἴαδηα ἰπ ἴῃ ἂρρϑαίιις ννῆθη ἃ 
αρθίθος!ηΡ σα ΌΡΓΟΩΡρ ἰ5 [οἰπ θα Ὀγ οι οἴδης αὶ θνίαθποθ ἔγοπη ἴῃ 6 γθϑΐ 
οἵ [ῃ6 πγαᾷ[οτγίγ γθβργθοθηΐζαῖνθα. δυςῇ γθδαϊ πηρος ἃΓΘ αθοϊσρηδίθα Με. 
Μρ' γρδαΐίηρϑε (Ϊπ ἴῃ 6 ροϑρθ 5) αἰθο ἄρρθδγ ννῆθγθνθγ ἴῃθ Μα)]ο.γιγ 
Τοχί γθρδαΐηρ ςαπηοῖ οἰαἰπΊ ἢ 6 σφυρροτί οἵ ἃ οἴγτοηρ σοῆϑθηϑβιις οἵ νοῇ 
σΟαθη΄5 ΚΧ [οχίς δίοπρ νν] [ἢ ἃ 9“ ̓ΠΊΠἂΓ ΠΟ 5 ΘΠ 5115 [γοπΊ αἱ ἰθαϑςί ἵννο οἵ 
Π6 οἴπϑγ ἴῆγθθ σγοιρίηρο: Μ', Μ', ἀηα Μ'. Τῆως ἃ σοϑγίουσίγ αἰνία θα 
Κα ἰθοι[πΊῸ ΠΥ συ !ῇςθο ἴο ργοαιςθ ΜΡ ρνθη ἔῃ 6 οἴμϑγ ἴἢγθθ σγουρϑ 
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ΓΘ υπἰΐϊρα. Βυΐῖ Παγαΐγ ον αο ἰῃ6 οἴμϑγ ἴἢγθθ ργθοθηΐ ἃ ςοῇϑϑίνθ 
[6 οι! πΊογ ἰ{ ΚΧ αοος ηοί. 

Ιη ςῃοοπίηξ ἃ ἰθχί γθδα!ηρ ἔγοπη ἃπλοηρ Μρὶ ναγίαἰοΠ5, ἃ σἴγοπΡ 
ρΓθίθγθη Θ ννᾶς πογπηα  γ ἀοσοῦαρα ἴο [6 γθδαΐϊηρ οὐ ΚΥ ννῆϑθγϑ [ἢ 5 
ῬΓΟῸΡ ννὰς5 Θοδθητς αἰ! γ ππ|ῖρθα. Οὐ 4} ἴῃ 6 ργουρίηρς ννἱ[ πη [ἢ 6 
πηδ) ογίγ ἰγδα το η, ΚΥ σθοιης ἴΠ6 πηοσί [ἰΚϑὶγ ποῖ ἴο Ὀ6 ἰγᾶσθδῦ!θ ἴο 
ἃΠ δΙςπῃθίγρθ “ῃοτί οἵ ἴῃ 6 ογὶρίπ δ! ἰθχί ἰ[56}{. 1 γθπηαί 5 ροϑϑίθ|6, 
ρϑθπαϊηρ [πγἤθγ δηδίγοίσ, ἰμΐ νυ] η ΚΥὺ ἂγο ἴο 6 ἰοιιπα ϑθνθΊαὶ 
κἴγαη ας ροίηρ θᾶςΚ ἱπαθρϑηαθηίγΥ ἴο ἴῃ 6 δι ϊοργαρῇ5. ΒΥ ςοηίγασί ἰΐ 
Ϊ5. ργοθ 0 !]θ, ἃ5 νοῇ δοάθη ἱῃουρῆϊ, πὶ [ῃ6 ἰᾶγρθ ρσγοιρ Μ' (Κ') ἰς 

ἰγᾶσθᾷῦ 6 ἴο ἃ σ'πρίθ ϑουγοθ ννῃϊςἢ ἰς ηοΐ {6 οτίρίηδ! ἰθχί. Τῇ 98ΠΊ6 
5 ργοῦΪγ ἴσιο οἱ Μ᾽ 1 |ἴς5 απ! γ μος αρ απαθγ ἰηνθοιραίίοη. Μ' ἰ5 
ΠάΓαΪγ ἃ σγοὰρ δἵ αἱ], πα ἰΐ5 δεῖμα! ςσοη πϑοίίοησς ννί[ἢ [ῃ6 γϑοῖ οἵ {6 
πηΔ] ΟΥΙἵγ {γα ! 0 πηλσῖ 6 αἰσδοονθογθα ὃγ [αΐαγθ σροπρθαϊορίςαι οσἴπμαγ 
οἵ [5 ςοηςξιθηΐ ΘΙ πηθηΐϑ. 

γνΏ γθ Κα [561 ννᾶς σῃμαγρίγΥ αἰνίαθα ννὶ[ῃ πη ἂη ΜΡ'ὶ γρδαΐηρ, ἴῃ 6 
γνα! νᾶγαῖίοη 5 ννθῦθ ννϑίρῃρθα Ὀοίῃ ἰπ ἴθγπης οἵ [ἢ οἱγ αἰ στ υτςτοη 
νυν Π]ὴ ἴΠ6 πηδ)ογγ [γα ΟΠ ἃ5 ἃ νν οἱ 8Ππ6α νν]ῃ γϑρᾶγα ἴο ἰπίγι πος 
ἃΠ6 ἰγαησογίρίίο δαί ργο ΟΠ {|6ς5. Οτςςδϑοίοη δ Υ ἃ ἰτγαησογρί!οηδ! 
ςοησία θγαϊίοη ουϊννοίρῃ 5 θνθη ἃ ριθροπαάθίδηςθ οἵ Ἴςοπίγδαϊςΐογυ 
ἰΘοτπΠ]οηγ γοπη Κα. Εογ ΘχδπΊρίθ, ἰη ἴῃ6 Μρὶ γθδαΐίηρ ἰουπα ἰη [Κρ 
22:30, [ῃ6 ρῆγᾶϑθ εν τη βασιλεια μου ννᾶς οπηϊίδα ἰη 10 οἵ ἴῃ 13 
ΠΊ8η σοΓρῖς ἔγοπη Κῦ ννῃϊς ἢ νοη δοάθη θχαπηίπηθα. Νοῖ οἡἱγυ ἰς [ῃϊς Κ᾿ 
σΔΙΊΡΙΘ πη σῇ ἴοο 5π|4} ἴο Ὀ6 σαἰϊςίαςϊζογγ, θμΐ ἴῃ 6 οπγίςοίοη σου]α 
ρ6 αι ἴο Ποπιοϊοϊθίθυΐοη πη 6 ᾿Ιρῃΐϊ οὐ ἴῃ 6 μου ννῃϊςἢ ἔο!!οννς 
τραπεζης. ΑςςοΓαϊηρ ἴο νοη δοάθηῃ, Μ' γϑδας [ογ πε! ϑοη ἃ5 ἀοθς 
ἃ νϑῖγ ἰᾶγρθ πηδ͵ογγ οὐ Μ'.. [1 ἰ5. εἰθαγίγ ροϑοίθ!θ ἰῃαΐ δῇ θίγογ οἵ 
ΟΠ 55’ Οη [ἰκ [Π]5 σου ἤᾶνθ πᾶρρθπθα θνθη πΊογθ ἤδη οὔςθ ἰη 
ἴῃ 6 Κῦ ἰροχίϑ. {15 ρϑγῇδρϑ [655 ΠΚϑὶγ ἰῃαί [ῃ6 ρῇγαϑςθ οςιιρρϑεοῖρα ἰΐς6 Ὁ 
ἴο ἃ σεγίθ6 Ὀθοϑιι56 οἵ ῃ6 βασιλειαν ἰπ νϑγϑθ 29. Βυΐϊ [Π6 αφθείς οη ἰ5 
αἸΠΠεὐἱ ἰη ἴῃ6 ὔϑθηςθ οἵ ἃ οἰθπηπγαῖίς γθοοηϑίγιςσιοη οὗ [6 
ΓηΔΠ σοΓΙρῖς' γᾶ 9 Πη 5510 ηδ] ἢ ἰσΐοτγ. 

1 “ῃ οὐ]α Ὀ6 παριςίοοα, Πογθέίογθ, [ἢ ἱ 4|} ἀθεϊς οης ἀροιιΐ Μρ' 
ΓΘ Δα ΙΒ 5 ἃγθ ργονίσοη δὶ πα ἰθηΐϊαζίνθ. Τί [ῃ6 ἰθχί πλᾶγ νϑθῖγ ννϑὶ! 
Ὀ6. ἱπηργονθα ννῃ αἰέδγθηϊς σῃμοίςθο ἰπ ΠΊΔΠΥ ςᾶςθ5 ἰς. γϑδα!!γΥ 
Δα! 66. Όγ {Π6 φραϊΐοῖς. Βιιΐ ςποΐςθς δα ἴο θ6 πιδᾶθ ἃπα ννϑῖθ 
πη 46. αἰοηρ ἴῃ 6 [ἰπθὸ5 αἰδοιςοθα ἂῦονθ. Εϑοθηςία! ν [ἢ 58ΠῚ6 
ργοσθάυγθ ννᾶς [οἱ]οννθα ἰηπ ἴῃ6 Αεῖς ἂπα ἴῃ δρίϑςίθς, ννί[ἢ 
ργθίθγεηςβ βοίηβ ἴο νοῆ δοαθηπ' Κὶ (ἃ5 ονϑὺ δραϊηϑεί ἢΪς Κ᾿ δηα Κ') ἰπ 
πη Οἢ {Π6 58ΠΠ|6 ννᾶγ ἃ5 ργθίθγθηςθ ννᾶς ρίνθη ἴο Κ᾿ ἰὴ ἴῃ6 ροϑροίϑ. [ὴ 
ἴη6 Αςἴβ5 ἃπηα δρίξι[65, Μ' ἀραίη γθβργθοθηΐβ νοῇ δοαθηύς | ἰοχίϑ. [π 
{Π656 σθεῖίοη5 οὗ ἴῃ Νονν Τϑοίαπιθηΐ ἃ5 ννθ}! ἃ5 ἰη ἴῃ 6 ροϑροίς, [ῃ 6 
ἰθχῖβ ἃγθ ἢᾶγαΐγ ἴο Ὀ6 αἰξιἰπρα 5ῃ6α ἔτοπη [ἢ 6 πηα]ογίγ ἰγδα το ἢ ἃς ἃ 
γνῃοΙ 9. 

Ας Α΄] ννῆο ἂἃγθ [πη } }8Γ νν ἢ νοη δοαθη΄ς πγαίθγίαϊ!ς ννὶ!}! Κπονν, 
ἢ] 5 ργθοθηϊζαϊἊ} οη οἵ [ῃ6 αδία ἰΙϑᾶνθο πηυςῇ ἴο Ρ6 αθϑείγρα. Ραγί[ςὰ]γὶγ 
ργο Ὀἰθπηδί ς᾽ ἴο ἴῃ 6 ϑαϊΐογς οἵ [ἢ ἰς ραϊζ!οπ ννᾶς ἱῃ6 οχίθηϊ ἴο ννῃϊςῇῃ 
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Πἰς5 Θχαπηὶ δίῃ οἵ [ῃ6 Κ πηαίθγίαἱὶς ἀρρθᾶγθα ἴο ἰᾶςκ ςοῃποίϑίθησγ. Αϑ95 
[ῃ6 Ξρθϑε!ῇς οἴαϊθπηθηΐς φῇονν, ἂ {Ππ|65 ΟὔἡΪγ ἃ ἔθνν γθργθοθηΐδῖινθο οἵ 
ΚΥ Ίη {Π6 ροσροὶς οἵ οὐ Κὶ ἰὴ [ῃ6 Αεῖΐς 8ηα θρίςί!θς ννθγθ θχδπηὶ θα Ὀγ 
Πἰπη. Ηονν οἴζθη [ἢϊς ννᾶς γι θ ννῆθγθ ἢ6 ρίνθς πο θχϑεῖ ἔριιγος ννθ 
ἃΓΘ ἰθ ἢ οηἱγ ἴο βιι 655. Ηἰς οἴ ϑγ Κ σξυρργουρϑ συγ ἔγοπη [ἢ 6 54Π16 
“ῃοτίςοπηίηρ. Τὶ φυςῇ ρτγοσθαάμτγος [ΘορϑΓαϊΖθ [ἢ 6 δοςσυγᾶογ οὗ ΔΠΥ 
ἰηαἀφροηαθηςίγ ςοπεοίγιςϊρα ἀρρϑγαῖι5. ἰ5 οοϑ᾽-ονϊαθηῖ. Βυΐ {πΠ6 
ΒΘηΘΓΊΓΔΙΙΖρα αδἴα οἵ [Π6 οἴπϑὺ ϑουγοθϑ (οι σῇ ἃ5 Τἰϑο θη οτί ογ [6 Ρρ) 
ννθῦθ οἵ {{||6 να!θ ἰπ ςογγθεοίίηρ [ἢἷἰς αθἤεϊίθπογ. ἰη ἴῃ 6. ἤπα! 
ἀηδίγοίς, Π τῃ6 ργθοθηΐ ρθαϊζίοη ννᾶς ἴο Ὀ6 ριοαμςρα δἵἱ αδἱΐ, [Π6 
οἰαίθηθηῖϊς οἱ νοῦ δοάθη ὑϑιδ!γν δα ἴο 6. δεςθρίρα. Ηον - 
Θνθι, ννῆθγθ οὔΐ ἴθχί αἰ Πθτς ἔγοπΊ ννῃαΐ νοὴ δοάθη Ἴοποίαθγθα [ἢ 6 
ςοΠπΊπΠΊΟη (ΚοΙΠ6) Γρδαΐίηρ, ἰἰ σηομ!α 6 ἃςϑιιπηθα ἰῃαΐ ἰἰ ἰ5ς 6. ἴο 
[τί θγ γοοθάγςοῇ, οὐ ἴο ςοπῇ]ςοῖςηρ αδἴα ννΠ!]ὴ νοὴ ϑοαθη΄ς νο] ΠΊΘ5. 

γνῃ αἱ ἰ5. υγρθητγ πρραρα ἰς ἃ πθνν ἀρραζδίιις ίογ ἴῆ6 ροϑρείσ, 
Αςἴ5,4ηα Θρ΄κΞι[ος, σονθογίηρ ἴῃ 6 ϑητγθ πηαπ 5ογίρὶ γα! τοη. [{ σπου! α 

ἰησἰμα6. ςοπτρίοῖθ ςοἰ]αίίοης5 οἱ ἃ νϑῖγ ἤϊρῇ ρρογοθηΐασθ οἵ [ἢ6 
σα ΓνΊν] ηΡ Μα)ογγ Τοχί πηαημ σογρίθ. δυςῇ δὴ ἀρρϑγαίι5 ςουα τῇ θη 
06 υ566 ἴο αφίθγγη! 6 6 δείωμαί αἰς τὶ θυ το οἵ τίνα! νᾶγίαηῖς νν [Π]η 
ἴῃ 6 πγα]ογγ ἰγϑαϊτίοη. βΒογοπα (ἢϊς, ἰ ςουἱα ρτγονίαθ ἴῃ6 
᾿ΠαἸ]σρ θη σ8 [6 θᾶ56 γοπΊ ννῃϊςῇ αἰ. ηἰ να οἰθπηπηαίίς ννογκ σου]α 6 
αΟη6. 

ΤΗΕ ΑΡΡΑΚΑΤΟ ΕΟΚΊΘΗΝ 7:53--8:11 

ΤΗΘ πηγαίθγια!ς [ὰγη σῆθα Ὀγ νοη ϑδοαάθη ἔογ ἴῃ ἰαπλοιις ςἴοιίγ οἵ 
[6 ννοπΊδη σδαιιρῇϊ ἰη δα α]θγγ ἃγθ πα σἢ ΠπΊΟΓΘ δαθαμαῖθ (ῃΔη [ΠΟ 56 
6 ργονίαθς ίογ 68 γϑοΐ οἵ ἴῃ Νονν Τϑοίαγηθηΐ. Ηθγθ, ἰη δεῖ, νοη 
σΟοαθη ςοπηρίΘοίρίγ ςοἰ]αῖρα 4} ἀνία !θ σορίθς οἵ ἢ ϊ5 ρϑγίςορθ, 
ΓηΟΓΘ ἤδη πἰηθ υπατγρα αἰϊοροίηθγ. Τῃουρῇ [Π6 ργθοίςθ αδΐα οἵ 
ἴῃ 56 ςοἰ!αϊίΐοης πηιϑοΐ 6 ραϊἰποίακίηρσίΥ᾽ ραΐμογθα ἔτοπΊ ἢΪ5 
αἰσουσοοη5 (4η6 ποῖ ἵγτοπΊ ἢἰ5 ἂἀρρϑᾶγᾶΐιῃις δοπθ), ἂδἱ ἰθασί ἰΐ ἰς 
ἀςΟΘ 5506. ΕΓΟΠῚ ἰΐ [Π6 ϑαϊΐογς οἵ [6 ργθεθηΐ ἰθχί ἢᾶνθ ςοπεοίγυςϊρα 
ἃ ρτγονίξοηδὶ σἴθπηπηᾶ. ΤῊ Ϊ5 γθργθοθηΐς Π 6 ]γ πα ργοίαπαίϊηρ οἵ ἢ 6 
γᾷ 5Πγ1 55] Ομ δἰ ἢ ἰςζογγ οἵ [ἢ 5 παγγαί!νθ. 

Ι 5. εἰραγ πᾶΐ [ῃ6 ἰθχίωυδί ἰγο θ]65 ννῃϊςἢ ονθϑγίοοκ {ῃ6 
ρθϑγίσορθ Ὀθρᾶη θϑτγίγ. [ἰ ἰ5σ. οπγίζθα Ὀγ ἴῃ 6 πηοςῖ ἀποίθηϊ ννίϊπθς9565 
ἴογ ἴῃ6 Εργρίϊαη [γα τοη, παπηθὶγ μῆθδ, μ75, κ, πα Β. [ΐἰ ννᾶς 50 
Θνα θηῖγ αρϑθηΐ ἔγοπὶ Ο ἅπΠ6α θνθη ἵγοπΊ Α, ννῃϊςῇῃ ἰπ ἴῃ 6 ροϑρθείς 
οἴζθη σα θ5 ννίἢ {ῃ 6 Μα)ογίγ Τοχί. Βαϊ {ῃ |οἱπΐ ἰϑοτπλοηγ οὗ [ῃ 656 
ΓΠΔΠ 5οΓρί5, θχοθρί ρϑγῆδρϑ ίογ Α, οἰπΊρίΥ πᾶν ροϊηΐ ἴο ἃ νθϑίγ 
Πα Θηΐ ΓΟΡΥ ἵτοπη ννῃϊςἢ ἴῃ 6 ρᾶϑϑᾶρθ νν85 ΠηΊ 55] ΠΡ. 

ΤΏΘΓΘ ἰ5. ΠΟ (ςοπΠΊρΘΙΠ Πρ γρᾶϑοη ἴο αουδί [παῖ ἴῃ 6 οἴου ἰ5 
ογ βία  ν Ἰομαηηίπθ, αθορίῖθ (ῃ6 ργθναί!πρ σοπίγαγγ ορἰπίοη. 
Απηοηρ ἴῃ6 πγλᾶγκς οὗ ᾿οἤδη πίη οἴγίθ ννῃϊςῇ ἰΐ δχῃϊθ ῖς, πΠοπΘ ἰς 
αἰθαγθῦ ἴμᾶη ἰῇθ ρῇγαϑθ ἰπ 8:6: τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες 
αὐτόν. ΤΗΪ5 ἰ5. ἃ ρυγα ἃπα “ἰπηρί6 ᾿ομαπηϊςπΊ, ννῃίςῇ ἰς θνίαθηΐ ᾿γ 
ζΟΠΊρδΓΙσΟη ννῃ 6:6; 7:39; 11:51;.12:6,33; ὯἋπα 21:19. ΙΚρϑννὶςθ [6 

ΧΧΙΙ 



᾿ΝΤΚΟΌΌΟΘΤΙΟΝ 

56 οἵ {ῃ6 νοςδίϊνοα γύναι (8:10) Ὀγ [65 ς ἴο δααγοος ἃ ννοΠΊΔη ἰ5 ἃ 

Ιομαηπίπθ σμαγαςίθγίςτς (ςῇ. 2:4; 4:21; 19:26; ε΄. αἰσο 20:13, 15). 

ΤΗΘ ρἤγαϑθ μηκέτι ἁμάρτανε (8:11) οςουγα Ποννῆθιθ οἱβςθ ἰῆ [Π6 
Νονν Τοςίαπηθηΐ, θχοθρί ]|οῆη 5:14, ἃπαὶ ἴῃ ῃἰϊἰςίογις ργθοθηΐ οἵ 
ἄγουσι (8:3) ἰ5 ςοποοηδηΐ νν ἢ ο΄ 5 γραυθηΐ 56 οἵ [Πϊ5 Ια Ἰ ΟΠγ. 

ΝΟΥ ἰς ἴῃ 6 παγγαίνθ ἱπΠρτοΟρ ιν ουϊθα ἴο ἴῃ 6 ρίδοθ ννῆθγο ἰΐ ἰ5 
[οι πα ἰη ἴῃ 6 ονθεννῃθίπηίηρ πγδ)] ογ γ οὐ ἴῃ 6 πίηθ ἢυπαζθα ςορὶθς 
ννῃϊςἢ ςοπίδίη ἰΐ. Οη [6 ςοπίγαγγ, ἃ οσϑίζηρ δἱ ἴῃ ξρθαοὶ οἱ 
Ταθογηδοίος (ς΄. 7:2, 14) ᾿ς Ια θα] ἔογ {Π6 οἴοιγ. [ἴ ννᾶ5 οἡ [υ5ἷ συιςῇ δη 
οΟςςδοίοη, ννῆθη |Θγιιϑαί ΘΠ ννᾶ5 σγονναᾶθα ννίϊῃ ρ!!ργίπησ, [ἢαΐ 
οἰγαηρθῖς πηὶσρῃΐ θ6 [ἢγοννη ἰορϑίμοϑγ ννἢ {Π 6 γθου πη ρ σ'η ἀγουπα 
ννῃϊςῇἢ [ῃ6 ςἴογγ ςθηΐθγς. Αη ἰπίθγνίθνν ννϊ ἢ ἃ ννοπηδη ἰη ἃ Ἄςουτΐ οἵ 
[1ῃ6. [οπτρίθ ννου]α ΠἰκΚοῖγ ἂν Ὀθθη ἰη ἴῃ6 (ουτί οἵ ἴῃ 6 γννοπΊθη. 
Απα ἰμαῖ ἰ5 θνίαθηςἊγ ννῆθγθ |695 ννᾶς, ἃ5 ῃ6 γϑίρθγθηςθ ἴο ἰἢ6 
“ἰγρασυτγι ἰη 8:20 ἰπαϊςαῖθς. Μογθονθῦ, ἴῃ 6 ννᾶγ ἰπ ννῆϊςῇ {ῃ6 
ννοΠΊΔΠ΄5 ἀςςι 5615 ἃΓΘ ατίνθη ἴο ςονϑγ ὃγ ἴῃ6 πγοΐδί θρχρόϑυγθ ννῃϊςῇ 
655 Ὀγίηρ5 ὕροη [Π6ΠῈ ΓυγΓη 5065 ἃ σιρροοίίνο ἰηἰγοσυςείίοη ἴο ἴΠ6 
[ηἰ{14] [Ομ ϑη πίη 6 γθέθγθηςθ ἴο 6 [ογὰ ἃς ἴῃ [ἰρῃϊ οἵ [ῃ 6 ννογ] ἃ 
(8:12). ΤῊΘ οοίτπρ οἵ [Π6 ἱπείαθηΐ δ ἀδυθγθακ ἰ5 [ἰΚονν 56 ουαἱζαρίθ 
(ςεΐ. 8:2) 5]πς6 [Π6 τὶϑίπρ σι η ωγηΐςῃθς ἴῃ 6 παΐυγαὶ! Ὀδοκαγορ ίογ ἴῃ 6 
“4ΠΊ6 {{{|6.. {15 [η αςΐ ἴο {Π 6 σῃ π(ποϊ {Π6 [θπηρίθ σδη αἀθί ῦτγα, ἃς Ηοχΐ 
ἱπῃουρῃ 1) ἰῃδὲ {Π6 {{π|6 ᾿ρῃΐ οὐ ἴῃ 6 ννογὶα γϑίθγϑ (ςί. 9:4, 5; 11:9). 
ΕΙΑΠγ, ἃς ἴη6 ΟυπΊγαη {πᾶς ἤᾶνθ οἤοννη (ε΄. ΤΩ 5 ΠΠΠ 6-7), {ἢ 6 
ἱπουρῃϊ οὗ ἐογρίνθηθϑς οἵ ο'ῆ θχρϑγίθηςθα ἤθγθ Ογ [6 ννοπΊΔη ἰ5 
ρίορθγίγ ΠΠηΚρα ἴο ἴῃ 6 ρῆγαϑοθ “Ἰσῃΐ οὐ ΠῚ" (8:12). 

Ιη νίϑνν οὗ (ῃ 6 ἰϑθαΐωγθς οἵ [οηηίηθ οἰγίθ [δὶ αᾶνθ Ὀθθη ποΐϑθα 

8Πη6 ἴῃ6 παιγαίνθ'ς αἰπηοϑί πίσσα 6 σα 4} ΠΠγ ἴο {5 ςοηϊθχί, [6 
[664 ἰῃαΐ ἴῃ 6 ρᾶς556Ρθ ἰ5 ποῖ δι ϊῃϑης σιν Ιομ δηηΐη6 πγιοῖ ἤπ 4} }Υ Ὀ6 
αἰ ςπηϊσς θα. [{ ἰἴ ἰσ. ποΐ 8ἃη οτρίηδὶ ρδιί οἵ ἴῃ ξουπῃ (οθρρθί, [ἴ5 
ννγθγ ννου]α ἤἂνθ ἴο ὈΘ νϑνν ρα ἃς ἃ “ΚΙ! |} δα ἰ[οΔΠ ΠΙΠ6 ἰπηγαΐογ, ἀπ ἃ 

ἰϊς ρἰδᾶοεθπηθηΐ ἰπ [(ἢϊἰ9 ςοηϊθχί ἃς ἰῆθ ς“ῃιθνναθοί ρίϑθεθ οἵ 
ἰηἰϑγροϊίίοη ἰη [Π[Θγὰγγ ἢἰςίογγ! Ἀσςσογαϊηρίγ, [ῃη6 σοποίαθγαίίοη οἵ 
[Π6 παΙγαίνθϑ'ς ἰαχί [ἢ ἔοίἝοννο ἃς5951} Π}6ς5 ἰΐς [ομδη πη Π6 δ ϑηςς γ. 

νοη δοάθρθη αἱκίπρυ!σῆθα φθνθη συρργουρο ἃπηοηρ ἰῇ Οτθοκ 
ΓηΔη πσοΓρῖ5 ςοηϊαϊ πἰηρ ἢ ροτίσορθ. Τῆ656 ἢ6 αδςοϊσηδῖθα νυ ἢ {Π6 
σία πΠΔ μ (ογ μοιχαλίς) ἃηα Ὀγ ἃ “μιρογοοιί θα πυπΊθγαί. [πη {Π6 
ἀρρᾶγαίως οἱ [ῃ6 ἴοχί ργθοθηΐθα ἤθγθίη νοὴ δοαθηΐς μ ἢᾶς5 Ὀθθη 
σἤδηξθα ἴο Μ, Ρυϊΐ Πἰ5 σιρθογϑογίθθα πυπΊθ θα μᾶνθ ὈΘθη τοίδίπ θα. 
Τῆς οὔγ Μ' ΞΞ, ἢἰς μ', ΜΖ Ξ ῃἰς μῶ, ἅπΠα 50 οη. (ΤΗϊς Μ' ἰς ποῖ ἴο Ὀ6 
ςοπίωμσρα νϑῃ ἴπΠ6 Μ' εἰϊρα οἰϑθννῆθγθ ἰη ἴῃ 6 ροϑρϑίϑβ.) ἰγπ νοη 
σοαθρη΄ 5 οννῆ οἰθηηπηδίίς γθοοηϑοίγυςίςἊ. οη οὐ {ἴῃ 6 τθχίυδί ἢ σΐογγ οἵ {Π6 
ρθγίςορθ (ες.  ᾽Θ δεβγίϑη, 1, Ραγὶ 1:524), Μ' οἴαπας πραγϑοΐ [ῃ6 
ἀγεποίγρθ, ννῆ!θ Μ΄ ἰς9 {ἴῃ6 ἐαγίῃθοϊ γϑοπηονθα. Βιΐ νοηῇ δοαθη'ς 
ργθίθγθηςθ ίογ Μἷ [5 υπ)] 5 ἘΠ ]γ ̓ πῇΠ θη σθα Όγ Πἰς Πίσῃ γορᾶγα ἴογ 
δ5 (οΥΓ Ὁ) 8ΔΠ6 ἰἴ5 οἰοϑθ δἰ] θς ἰη ἴῃ 5 σγουρ. Ας δ], αθορίθ ἰἴ5 ἂρ6 
(ΠΠ σθητςτυτγγ), Ὁ 5 8η ἸἰαἸΪοςγπογαῖϊς ἰθχῖ, ἀηα Μ' ἃ95 ἃ ννῆοίθ ἰς ποΐ 
νθγΥ υδθέμ! ἰη γθοοηοίγαυςι ηρ [Π6 οτὶρίηδ! ἔογπη οἵ [Π 6 σἴοιγ. 

ΧΧΙΝν 

ΙΪΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ 

ννΗΠ"ΠΘ6 ἃ θτγιθί ἰπἰγοαοίίοη ἰ5 ποῖ ἴθ πηραϊμ πὶ ίογ {μ]γ 

οχρίαἰπίπρ Πονν ἃ οἱ θπηπηᾶ σαη Ὀ6 ςοηοίγυςζρα, ἴῃ6 ρθηθΊγαὶ σοηΐουΓὅ 
οἵ (ῃ6 πηοίῃοα Ἴδη Ὀ6 οἰδίθα. Α νϑ!!α οἰ θπηπηᾶ πηιισῖ ἂν ἴῃ 6 ροννϑὺ 
ἴο δχρίαίη {ῃΠ6 αθοοθηΐ οὐ [ῃ6 γϑδαΐπρο ἰπ ἃ πίωγα! ννᾶγ. ξαςῇ 
Πγροίῃ 5Ζϑα ἰπίθγπηθα αίθ ἀγοῃοίγρθ πιυςῖ σῇονν ἰϊϑςϑὶῇ ἴο Ὀ6 ἢ 6 
ςἰαγίηρ ροϊπί οἵ πλοῦγθ ἴῇδΔη οὔθ γρδαΐηρ ννῃϊς ἢ ἄρρθϑϑῖς Ὀθίονν ἰΐ οἡ 
[Π6 οἰθπηπηα, θυΐ ποῖ αἀθονθ. ννῆθγθ ἴῃ Γ6 ἰ5 πηἰχίωγθ, ἃ5 ἴῃ θγθ αἰννᾶγϑ 
ἰ5, [Π6 οἴθπηπγᾶα σου ία Ὀ6 δ0!6 ἴο αἰξείοςθ ἴῃ 6 ργοῦδΌ!θ σουγοθ οἵ 
πτοσί οὐ ἰῖ. μογθονϑγ, [ἢ γϑθδαΐπρείουηα Πίσῃ οὐ [ῃ6 σἴθπηπηᾶ σου α 
συϊΐο οἴη θδϑγ Ὀ6 φθθῆ 8ἃ5 ἴῃ6 παΐιγαί ργορθηϊζογο οἱ γθδα!ηρϑ 
Ιοννθγ ἄοόννη ννῃϊςῇ αθνθίορθϑα ἔγοπλ [Π 6π1. [π ραγίϊ συγ ΠθγΘ ουρῃϊΐ 
ἴο Ὀ6 50ΠΊ6 Γρδαΐηρς ἰγθαῖθα ἃς ογίρί δ] νν σῇ ἂγθ ποι σθϑΟΪγ 
ΞΙρΘΓογ ἴο ἰΠοὶγ γίναίς. ννῇθη ἃ οἰθπηπηαίίς ἴγθθ σᾷη ρ855 δἰ! ἴῃ 656 
ἰθΘςῖς αἱ οηςθ, ἰΐ Πᾶς ἃ σῇ ργορ 0} {γ οὐ Ὀθίηρ ςοιγθοῖ. 

Βοίονν ἰ5 ρίνθη ἴθ ρτγοϊθεῖθα ἔδπη γ ἴγθθ ίογ ἴῃ 6 φοθνθὴ Μ 
δγουρϑο ςοπίδἰηἰηρ ἴῃ 6 ροιτίςορθ. 5ΟΠΊΘ αἸςου 55] οΟη οἵ ἰΐς [5{ΠΠςαί!οη 
νν ἢ} ἔο! }ονν. Α σο αὶ ᾿ἰπὸ ἰπαϊςαῖθς αἰγθεῖ αἀθοσθηΐ, ννῃ 6 ἃ Ὀγοκθη 

ΠΠΠ6 οἰρηί!θς πιἰχίωγθ. ΤῆΘ αἰγθοίοη ἔγοπλ ννῃ!ςῇ ἴἢ 6 πγϊχίυγθ σᾶΠΊΘ 
5 σῆοννη Ὀγ [ἢ 6 ἄγῖονν. γθοκ ἰρίϊρθις αθοϊρηδίθ ἴΠ6 ᾿πίθγπηθα!αῖορ, 
Ὀυΐ ἰοϑῖ, σοπηπηθοίίηρ διοῃθίγρθο ννῆϊς ἢ ἴῃ ρρθηρθαίοργ πηιϑῖ 
ΠΘΟΘςοαΓ Υ ργθοιρροςϑθ. ΤῊΘ οσἰθπηπηᾶ ἤθη ἰ5 85 ἑοἰοννϑ: 

Μ56 

νὴ ν»ἜἝ 
ἠλνΝ 
ζτος 
͵] ῖ Ν 
͵ Ἵ Ν 
͵ ; ΣΝ α 
͵ ι Ν 
͵ Ἵ τς 

᾿ " ὃς ι 
͵ Ι δ 

Ι γ ΝΣ 
ι ΝΣ β 

Μ2 ᾿ς 
1 : ἢ Ν Ὁ 

ι ὴ Ἢ 

ἡ ν: γ 4. ς 
Ἂς 

Μϑ Ν 
Μ7 εν 

Μ' 

Μ΄ Μ3 

οἰ ϑηηπηα οὐ οἤη 7:53--8:171] 

ΕΓΟΠῚΊ ἰἢῃ]5 αἰαργαπη ἰΐ σὴ 6 σθθη ἰῃαΐ Μδ ἰς νίθννθα ἃ5 ἴῃ 
οτγίρί δ] ἰογπλ οὐ [ῃ6 ρϑγίςορθ ἔγοπη νν σῇ 4}! [ῃ6 οἴϑι σγοιρϑ ἃΓΘ 
ασθοοθηαρα. Μδ ἰς ἃ σῃ Ὀςοίδηςία! σγοὰρ ννῃϊςῇ ἰπείμαθς ἀρρτγοχἰπγαίθί ηῃ 
250 πηαηπιιΞογὶρί5. νθεγ πηδηγ οἵ ἢ 656 ἃγθ δοϑοςίδίϑθα νυ ἢ ᾿ομ πη] Π6 

ΧΧν 



ΙΪΝΤΚΟΌΘΟΘΟΤΙΟΝ 

ἰεχίς ννηῆΐςσῇ νοὴῆ δοάθη ἰαθηϊζθς ννίῃ Κα. Βυΐ Μό ῃδα ἰΐς οννη 
οἰ Θπηπηαίίς αἀθνθίορπηθηΐ, ἃ5 ἰΐσ. πραγί᾽ θνθη αἰνίςίοη οἡ εργίαϊίη 
ΓΘ Δα Π 85 αἰϊθοῖβ. Εαΐωγθ ἰηνθϑιίραῖοῦς σου! ργοήϊταθγ ρυτοιθ [ἢ 6 
οἰ Θηηπηγδίϊς Δη αἰγςῖὶς οἵ Μδὅ ἰἰς !} !. 

Αποίῃ 6γ ἰΙᾶγβθ ἀηα ἰπί!θηκία! σγοὰρ ἰ5 οι πα ἰη Μδ5, ζ(ΟΠΊρΓΙΞΙηΡ 
5ΟΠΊΘ 280 πγαπιπογίρίς. ΤῆΘ [ἄγρα ΠυπΊΡογ οὗ ἰΐ5 γθργθοθηΐϊαϊϊνθς 
συ βΒβΒαϑίβ ἰπαΐ [15 Οὔ βὶ π5. ἃγθ θᾶγίγ. Βυΐ ἴῃ6 ἰθχίὶ ἰΐ θχῃϊθίῖς, ονθὺ 
ραϊηϑδί Μϑ, ςῇοννς πηᾶῦκς οἵ τονίςίοη. Μ7 ἰς ἃ δτουρίηρ οἵ 
Δρρτγοχίπηδίθίγ 260 ἰθχίς, πγᾶπγ οἵ ννῃϊςῃ ἂγθ ἴο Ρ6 αἀςοοςίαϊΐθα ννίζῃ 
νΟη 5066Π5 Κ' [ΔΠη |γ. [1 Πᾶς ΟὨΪγ οπθ αἰςιπεῖνο ΓΘδαΪηρ οἵ [ἴ5. οννη 
(αἱ 8:7) ἃἂπα ἰ5 οἰμθγννίθδα. ἃ ςοπιροςίίϊί. οὗ Μό ἂπα ΜδΈ5. Αη 
ΘΧΑπηΪ Παίίοη οἱ ἰἴ5 νᾶγίδηϊς σιιρρθοῖς ἰῃαΐ ΜῈ ἰς [ἢ ςοιγἊοθ {γο ΠῚ 
ννῃϊ.ἢ ςοτγθοίίοπς ννθγθ πηδα 8 οἡ ἃ θᾶς6 ἰῃαϊ ννᾶς Γυ Πα πΊθη 4 }γ 
ΜΦ. 

ΤΗΘ γϑπηδί Πἰ ΠΡ ΒΓΟΌρ5 ἃΓΘ ΠΊΠ ΟΠ 5ΠΊ4|6Γ ἂηα [ῃ οἰγ ἐμπααπιθηίαι 
ἰθχίβ ἃ ΟΪΐ Πάγαθγ ἴο αδίθγπγ)ίηθ. ΤῆΘ ἰᾶγρθϑῖ βγοὺρ ἃπΊοηρ ἴῃ 656 ἰς 
ΜΖ ννῆϊςῃ ςοπΊργίϑθ5 οηἱγ δθοιυΐ ἐοτγίγ ΠηΔΠ σοΓρῖς. ΑἹ] οἵ {Π 696, 
ἃΙΟ ΠΡ νν᾿ἱῃ Μῆ, 5ῆονν οἰβη5 οὐ αδγίναίἝ.οπ ἔγοπΊ ἃ ςο ΠΠΠΊΟη ἀγσμοίγρο, 
ννῃ]ςἢ οἡ [ῃ6 αἰαργᾶπη ἰ5 αἀθοίρηδίθα α. 

ΤῊΘ ρίΔυ51Ὀ Πγ οὐ [6 ργοροϑθα ςἰθπηπηα σᾷη 6 ςῇοννη ὃγ ἃ 
ςοποίθγαίϊίοη οἱ 5οπ)8 οὗ [ῃ 6 ναγίαηΐ γθδαίη 5, ννῃίςῃ, αἰ ποιρῇ ποί 
ΘχῃδυϑίίνθιΥ αἰσοιιςςθα Πϑγοίη, νν]! ΡῈ ςυΐῆείθηϊ ἴο ΠΠπςἰγαῖθ [ῃ6 
ΒΘ ΠΘ ΓΑΙ πηθίῃοα Ὀγ ννῃϊςἢ οἰ θπηπηδίίς ργο 6 πη5 ννθῦθ γθοοίνθα. 

ΤΗΘ56 ἃγθ [ἢ 6 ναγίδηΐς ἴο θ6 ςοηςίαθγθα: 

(1) 7:53 αἤηλθεν ΜΡ: 67 
απήλθον ΜϑΡ' 
ἐπορευθη ΜΡ5 
επορευθησαν ΜῬῈΎ2 

ΤῊΘ οτβί πα! γθδαίπρ ἰ5 ἴῃ6 Ἰομαπηὶπθ ννογα ἀπηλθεν, ργθοθίνθα ὃγ 
Μ’ δηα Μ΄. Α5 [ῃ6 σἰθπηπηᾶ σι" ρρθοῖς, ΜΦ θχῃ! 5 πηἰχίμγθ ἔγο ΠῚ Μορ, 
ρυΐ ΟηΪγ ἰη 7:53--8:171 ννῃϊςῇ (ἃς νοη ϑδοᾶάθη ἢᾶς σῇ ΟννΠ) ννᾶς οἴϊϑθη 
ἰγβαῖβα σθραγαΐθίγν Ὁγ ἴῃ αἀοσομπηθηΐβ. Α ροπίοη οὐ Μ4 ννᾶς γονίςθα 
ἴο ἴΠ 6 ρίυγαί αἀπηλθον. ΤῆΘ γϑααΐηρ επορευθη οὐ Μ3 ἂπαὰ Μϑ 
ρθίοηρβ ἴο (ῃ6 διςῃοθίγρθ α. ἰΐ ἰς. 8η οθνίοιις ςοπίδχίιαι 
ΠαΓΠΊΟ ΠἰΖαίίοη νν [ἢ [ἢ 6 58Π16 νϑγὉ ἰη 8:2 ἃΠ6 ννᾶς ργοθδθ γ ἱπουρῃϊ 
ἴο ᾿πΊργονβ ἴῃ 8 οίγ!β. Τῆς σῃδηρθῖο ἃ ρίιγα! ἰη Μ' ἃπηα Μ2 οδἰἴῃϑι πιᾶγ 
ἤᾶνθ Ὀθθη πηΊ86θ ἰπαθρθηαθηίγ ογ ἰς ἃη θνίαθηςθ οὗ πηἰχίωγθ, 

(2) 8:2 βαθεως ηλθεν οἰησους Μδ 
παρεγενετο Μ||235457 

ΤῊΘ ννογὰ βαθεως,͵ γοίαίπ θα θγ Μδ, ἰς ηοΐ 566 Όγ οῇη οἰϑθννῆθζο. 
Βυῖ [[5 ἀρρθᾶγδηςθ ἰη ἴῃ68 ρῆγαϑθ ὄρθρου βαθέως ἰη [ικ6 24:1 αἀοος 
Ποῖ πΊΘδη ἰΐ ἰ5. ἃ ἰυςᾶη ννοχα. [ΐ ἰ5 Π|Καὶγ {ῃαΐ [ῃ6 Ὄθχργθοϑίοη ὄρθρος 
βαθύς ννᾶϑ 85 ἰαἸοπηαί᾽ς ἃ5 ΟΥΙΓ Οννη “Θαγίγ πηογηίπρ "πα ἰΐ 50 ἴῃ θγθ 
[5 ΠΟ Γθᾶξοη ννῇγ ]οῆη σῃουία ποῖ 56 ἰΐ ἰη ἴῃ οὔθ παγγαίΐνθ ννῆθγθ 
Ιΐ ἰ5. πβθαβθα. Οη [ῖἢβ8 οἴμθγ ᾶπα, πῃ ηλθεν οἱ Μδό ἰς ἃ ἰγρίςα! 

ΧΧν! 
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Ἰοῃ ᾶηπηῖη6 ννογα, ννῃ!!6 ’Ιοῆη 565 παραγινομαι οἰσθννῆθγθ οηἱγ ἰπ 
3:23. ΤΗὴΘ6 ατορρίηρ οἵ οἰησους Ὀγ 4} Ὀυἱ Μδ ἰς οςι"ςρίείοιι5, σης τ 6 
Ιοῆρ παρεγενετο ςονθϑῖς δρρτζςοχίπηαίθίΥ᾽ ἴῃ 98ΠΊΘ6 ὁρᾶᾷςθ ἃς 
ΗΛΘΕΝΟΙ͂Ο ννου!α ννῆθη ἴῃ8 ποπΊΘη 5 8ΟΓΌ ΠῚ ἰ5 (1566. ἰ ἄρρθαῖϑ ἃς 
[πουρῇ ΗΛΘΕΝΟΙΟ πηρῃΐ πᾶν θθθη {Πθρίθ|6 ἴο ἴῃ ςεγίθε οὗ [ῃ6 
ἀΓςΠθῖγρθ α, ΟΥ ἃ ρΙθειυγϑοοῦ οὐ ἰῃΐ διςῃοίγρϑ. [ 5οο, παρεγενετο 
ννου]α ὈΘ6 [Π6 ςεγ6΄ 5 ςοη]θεαΐωτγθ. ΤΗῖς ςοπ|θοΐωγα! Θπηθη δίίοη αἰςο 
ςουα Πᾶν ἰρα ἴο ἰἢθ δεοςίαθηΐαι οπησοίοη οἱ βαθεως. Μ7 
ἰηἰγοα μσθα ἤθγθ ἰῃ6 γθααΐηρ οἵ Μ5. 

(3) 8:3 Ἔπρος αὑὐτον ΜῸ 5Ρ᾽ 5 δ6ρι 7 

ππρος αυτον Μ1Ρὶ 2 3ρὶ 4 6ρὶ 

ΤΗΙΪς γθδαίη β Γθπηᾶὶ ἢ 5 νϑγγ αμθοίίο αθ]6, ννῖἢ Μδό ςρ!! αἰπηοςῖ θνθη]γ 
ρϑίννθθη δααΐηρ πα] οπηϊζτηρ ἴΠ6 ρῇγαςθ. ὑπ|}| Μό ᾿ς ἐωγίῃ οι 
ἀηίγΖθα, ἰἰ ἰ5 ἢᾶγα ἴο Κπονν ννῃδΐ ἰΐς οτρίπαὶ γθδαΐίηρ (πα (ῃΐ οὐ 
[Π6 δυ ϊοργαρῇῃ) ννᾶς. [Π Δ΄γ ςᾶ56, ἴῃ6 ννίαΘοργθδα ἰπἤμθηςθ οὐ [ἢ6 
ΠυπΊθγους Μδ πηαηιιοογρίς 85 ἰθα ἴο δχίγθπηθ ἐΠποεϊωδίίοπ ἰπ (ἢ 6 
ἰγδα το. Ρογῆ ρος πρρος αὑτον ννᾶς ΓΟρᾶγαθα ἃς Γθβαυ παδηΐ ὈΥ ΞΟΠῚΘ 
“ΩΓ ΌΘς5, σΟΠΊΪΠΡ 50 500η δζθγ ἴῃ 6 Ξ4Π|6 ρῇἤγαϑθ πῃ νϑῖφθ 2. Βωΐ {ῃ6 
αδοϊσίοη ἤθγθ ςοουϊὰ ρὸ οἰΐῃθγ ννᾶγ, ἰπ {ῃ6 [ἰἰρῃΐ οὐ ἀνϑί[αθ!θ 
Κηοννίθαρθ. 

(4)8:3 τω Μ845 
-- τῶ Μ͵125"57 

ΤῊΘ οἰβθπηπηᾶ δᾶθα αἴθ γ ἀςςοιιηἴδ ογ [Π]5 ναγίαηΐ. ΤῊ6 γθααΐηρ -- τῶ 
[5 ἃ ΠΊΘΓΘ 50 ἃ] ΟΠ 55] ΟΠ ΠΊ866 πη ἀγομϑίγρθ γ, ννῃίςῃ ΜΖ ρίεκς ᾧρ 
ἔγοπη Μ5, ἃ5 54}|γ ἢᾶρρθῆηξδ. 

(5) 8: εἰπον ΜλῦΡ45 
λεγουσιν Μ'257 

Ἰοῆη υι565 Ροίῃ [Π6 ρϑεοΐ ἅἃπα ρτθϑοθηΐ ἴθηςθ5 οἵ [ῃ6 νϑγρ λεγωμειτπον 
'η ἢϊ5 βοϑβρϑί. Τῇ οἰ θπηπηα, ἤοννθνθῦ, οιιρρθοῖίς ἰῃαΐ λεγούυσιν 
ΟΓΙ σΙ Πᾶῖθς νν ἢ ἴΠ6 διοῃοίγρθ γ. ΤῆῇΘ ργϑορηΐ ἴθρηφθ ἰς ίῇθη ἃ 
ςοηϊΐθχίμδί ἢᾶγπηο πἰΖαίίοη νν!ἢ {Π6 ςᾶπΊ6 ἴθηϑβθ οἵ αγουσι ἰπ [ἴῃ 6 
ρΓθοθαίηρ νϑίϑθ, σἴηςθ αγοῦυσι ἃπη6α λεγουσιν ὈοΙοηρ ἴο ἰῃθ 9ς8ΠΊ6 
ςκϑηΐθηςθ. Μ7 γθνίςος ἴο Μ5 ἤθῖθ ἴοο. 

(6) 8:4 ταυτην ευὐρομεν Μό7 
αὐτη η γυνη ειληπται Μ259 
αὐυτη η γυνη κατειληπται Μ᾽ 
αὐτη η γυνη κατεληφθη Μϑῆ 

ΤΗ6 ταύτην ευρομεν οὗ Μδ ἅπα Μ7 ἢδ5 ἃη ονριννῃοΙπηίηρ εἰαἰ πη ἴο 
ΟΓΙ σ᾽ ΑΙ Πγ. ΤῊΘ σεογηΐω! 86 οὐ [ῃ6. αδπγοησίγαϊἠϊ νθ ργοπηοιη ἰς ἃ 
αἰθαγ ᾿ομαπ ηἰηθ γαὶΐ (ς΄. 6:52; 7:15; 18:30; 21:21; Ὀυΐϊ φορθείδῃ!ν 
9:29). ΤῆΘ νϑγ ευρισκω 450 ἰ5 γτγρα θηΐγ 566 ᾿γ [οἢη. ϑυτγοίγ ἰΐ ἰς 
ποῖ ςοηοσρθίναρίο [Πᾶΐ ἃ ςεγθθ οτὶρί παῖθα ἃ ναγίαπί [ἰκθ (ἢ ϊς, ννῃ!! 6 
{Π6 γθδαΐπηξ αὐτη η γυνη εἰληπταῖ ννοι[α Θας}]}Υ 6 ννογκθα ὑρ ἵγοπι 

ΧΧΝν 
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[ῃ6 γυναικα ... . κατειλημμένην οἵ νοΓ56 3. ΤΗῇΘ οἰΘπηπηᾶ [50 ἰ5 δ 6 
ἴο 5ῆονν ἤονν ἃ [υγῖῃ Θγ ἢ γπΊο ΠἰΖαίίοη οσςσυτγγθα ἰπ ἀγοῃ ίγρθ δ ννϊτἢ 
{Π6 δααϊτίοη οἵ ἴ[Π6 ργθῆχρα κατ. ΜΗ [ῃθη σῇδηρθα ἴο δη δογίοί. Τῇ 
Μ΄ ραϊΐογ ἰϑήζ 5 δος ἰθχί υπίουιςῃρα ἤοθγθ. Ναίωγα! γ, [ἢ 6 
“ ροθαιθηΐ μοιχεύομενην οὐ ΜΡ δἂηὰ Μ7 μα ἴο ὈΘΟΟΠΊΘ 
μοιχευομενη ἰη Μ'32 545 ψνῃῆϊςῇ ἰΐ αἰα. 

(7) 8:1». εν δὲ τω νομὼ ημων Μ(ω)σης Μ23Ρ| 67 
εν δε τω νομω ημιν Μ(ω)σηῆς Μ43) 4 
εν δὲ τω νομω Μίω)σης ημιν Μ)!Ρ'ὶ 5 

Απηοίμϑγ [ο μη] η6 ἰγαϊΐ ἰς [Π6 56 οὗ ἡμων δαἴϊζογ νομω. ΤῇΘ6 Εουτίῃ 
(ΟΞρθ! 5 αἸἰσί[η εἴΐνθ ἰη ἰΐς 56 οἵ θχργθοοίοης [ἰκθ “ουγἼχγουγἼίῃ οἱγ 
Ιανν.΄ διθηγπηγαίςα  γ, ἰΐ 569 πὴς. [ἰκΚοὶγ ἰπᾶΐ [τἢῃ6 οτίβρί πα γϑδαΐπηρ 
Γθίφί θα Ὁγ Μδ δηα Μ7 ννᾶς γοἰπηἰγοαμςρθα νία πιἰχίμγθ ἰηΐο Μ2 πὰ ἃ 
ροτίίοη οἵ Μό. Τῇῃθ γϑδαΐϊηρ οἵ μϑῆρὶ 4 γνου!α ἤᾶνθ ὑθθη ἰῃθ γϑδαΐηρ 
οἵ διςῃθίγρθ α. Μ)|Ρὶ 5. γθρργθοθηΐς {πῃ6 γϑδαΐηρ οἵ διςῃμοίγρθ δ. [ἴ 
σου ία 6 ποῖρθα [ῃδΐ ννῆθηθνθϑΊ ἃ ρᾶγίϊ πη γθδαὶπρ ἰ5 ρίνθη οὐΪγ Οὔςθ 
πη ἴῃ6 ἀρραζϑίιις (45 ἤΘγθ ἔογ ΜΡ), [ἢ]5 πγθᾶης ἰῃδΐ {ῃ 6 γϑπηγδί ΠΙ ηΡ 
ΠΠΘΠΊΌ ΘΓς οἵ [6 σγουρ ἃΓΘ ἴοο αἰνίαφα ἴο εἰΐ6. 

(8) 815 λιθαζειν Μ!Ρὶ 2346 
λιθοβολεισθαι ΜΡῬΈ 57 

ΓΙ ϑαγὶγ [ῃ6 σογγθοῖ ννογα δηα ἴῃ6 οπἱγ οὔθ 566 οἰσθννῆθγθ δγ [Ιοβῃη 
(10:31,.32,33; 11:8) ἰ5. [ῃ68 νεγ λιθαζειν. ΤῆΘ Ιωρωρτίοιις-ςουπαΐηρ 
λιθοβολεισθαι σαη ρογῆδρο Ὁ6 ἰγᾶςθα ἴο ἴῃ6 γραδείογ οἵ Μῆ, [γοπὴ 
ννῆϊςἢ ρίοὺρ ἰΐ ἰουςῆρθα Μ΄. Αἰζθγπηδίίνθίγ, λιθοβολεισθαι πηᾶγ 
ὈοΙοηρ ἴο ἀγοῃοίγρθ δ, ἃπ6 ἃ ραγί οἵ Μ' ᾶς5 ἤθη Ὀθθη γθνί5θα ἔγοπὴ 
Δηοῃ ΘΓ σοῦζςοθρ, [ἰΚοὶγΜϑδ. 

(9) δ:5 Ἔ ττερι αὐτης Μ1Ρρὶ 2 3 4 δρι 

- περι αὑτης Μ|Ρὶ 5 δρὶ 7 

ΤΗΘ ςοπϑοίγμοςοη τι λέγεις περι ἰ5 ἸΙομαηηἰπ6 (ςΐ. 1:22 δηα 9:17). Οὐ 
216 ςἰαθ!]θ Μ΄ πηαπιιςεγίρίς, νοη δοάθηῃ γθροτγῖϑ ἃ πηᾶῦρίη οἵ 134 ἰο 82 
Π ίανογ οἵ Ἔ περι αὐτης. ΤῇΘ οπηϊσοίοη σαΠ ρΙοῦὈΪγΥ Ρ6 ἰτᾶςθα ἴο 
1ῃ6 ἀτςῃοίγρθ δ. Βυϊΐ ἰἰ ἰ5 ποῖ σϑγίαίη ννῃϑίμϑγ [ῃ]5 ἀγεῃθίγρθ ννᾶς 
αἰΓϑεοῖθα Όγ ἃ οσἰγαπα οἵ Μδ ογ ἢᾶδς ἰϊ5ϑ!Γ ᾿πῇ θη οθα ἃ Ὀγαηςῇ οὗ [ῃ6 
Μδ ἰοθχίϑβ. Ργορ δ γ ἴῃ 6 ἔογπηθγ ἰς ἴγῃθ. Οηςθ ἀραίΐίη, Μ7 ἀρρϑᾶγς ἴο Ὀ6 
[ηΠΘησθα Ὀγ Μῆ, ννῃϊ!6 ἃ ροτίίοη οἵ Μ' γοἰπἰγοαάςθς ἴῃ 6 ννοζγαξ. 
ΑἸτογηδίνθίγ, [ῃ6 οπηϊϑϑίοη οτίρίη ἂἴθο νν ἢ Μ5 δηα δἰίοοϊς ἃ ρογίίοη 
οἵ Μ΄. Α αθεϊδίοη οὐ ἰἢϊ5 ροίπί ἰς ποΐ ἱπιροτίδηϊ. Βυΐ 566 νατγίδηΐ 
(11). 

(1Τ0)δ:6 κατηγοριανκατ Μ23457 
κατηγορεῖν Μ'5 

Βοίΐῃ κατηγορεω (5:45 ἰννίς6) Ὧἂηα κατηγορια κατα (18:29) 86 
ι.566 ΡὈγ |οπη. (ΤΗ6 οπηὶ ςςίοη οἵ κατα ἰη 18:29 Ὀγ ν", Β, πα ἃ ἴϑθνν 
οἴμϑιῖς ἰ5 [[Κϑὶγ ἴο Ὀ6 ἃ ΠΊΘΓΘ σεῦ! ἔδα!. [ἰ οΚἴαη ας ἀραϊηοί μό5, Α, Ὁ, 

ἀηα 391.) Ηδϑγθ ςἴθπηπηαῖίς ςοπο ϑγαίίοης ρϑγπηίῖ ἃ ἀθοεϊϑίνα ςῃοίςθ. 

ΧΧΝΠΙ 
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Κατηγορεῖιν ΡοΙοηρς ἴο δισῃϑίγρθ δ, ννῆθιθ ἴθ γραδοίογ πλᾶγ ἤδνθ 
αἰ 5ΠΚρα [Π6 σθθπηηρ ἤᾶγοῆηθος οΐκατ... κατ. 

(11) 8:6 --μη προσποιούμενος ΜΡ 3 3.4 6ρι 

Ἔμη προσποιούμενος Μ᾽ " δρὲ 7 

ΟΥ̓ τῃ6 216 οἴαθίθ Μό ἰθχίς, νοῇ δοάθῃη ρίνθε 122 ἴο 94 ἰη ίανογ 

οἵ οπηϊϑϑοίοη. Τῆ6 ἄγγᾶγ οὗ [Π6 Γϑηη}}} 65 ἤΘΓΘ οἰγοηρίν ΓΘ ΠΊΌ [6 ς [ῃαϊ 
ίογ ναγίδηϊ(9). Η θγθ, ἴοο, ῃ6 ργθίθγαἰθ θχρηδίίοη πᾶν Ὀθ6 [ἢαΐ 
ἀγοῃϑίγρ δὃ ἢᾶς Ὀθθη ἰπῇθησθα Ὀγ ἃη απηοίθηΐ Ὀγάηςῇ οἱ Μδὅ. 566 
αἰΞευ55ίοη οἵ νᾶγαηῖ (9). Μη προσποιούμενος ἰοοκς [ἰκθ ἃ ςεγίθαὶ 
σ'ο 55. 

(12) 8:7 επερωτωντες Μ2") 6 
ἐρώτωντες Μ'2Ρὶ 3457 

Ἰοῆη βιπηρίογς επερωταάω ἰννίςθ θἰϑθννῆθγθ (18:7, 21), Ὀυΐ ϑος 
ἐρωταὼ ΠΊΔΗΥ [{ἰΠ|65. Νϑνθιίῃθίθος, επερωώτωντες ἰς σι"ΐαρ!θ ἰη 
ςοηῖθχί, βορθοία ν [ ἰἰ ἢᾶς5 ἰπίθηςίνθ ἔογεθ. Τῇῆ6 οπηὶϑοίοη οἵ ἴῃ 6 
ρΓΘΙΧΘΕ ἐπ ννου!α ἴῃ θη ὈΘ ἃ οἰ ΠΊρ[6 ς856 οἵ μαρίοργαρῇῆγ ἔδς! Παΐοα 
Ὀγ [Π68 ρτοχίπηϊγ οἵ {ῃ6 ἵννο ε΄5. ΤῊ6 θγοῦγ Ὀθί οηρϑβ ἴο ἀγςῃθίγρθ α. αὶ 
ρατγί οὐ ΜΖ γϑνίϑθς (τοπλ Μ5), ἃ5 ἀϑοθς Μ7 (ἔτογη Μ5). 

(13) 8:7γ αναβλεψας Μϑδ 
ανεκυψεί(ν) καί Μ22355 
ανακυψας Μ'ῬΡ0Ὶὶ 57 

Α ἰϑηάθησγ οὗ {Π6 ςεγίθθ οἵ θαϊΐογ οἵ διςῃϑίγρθ α ἴο ἰπίθγπαδ νυ 
ΠαΓΠΊΟΉΪΖΘ ἴῃ νοςδιυίαγΥ οὐ ἴῇ6 ρᾷϑϑᾶρθ ἢδ5 δἰγθᾷαγ Ὀθθη 
ΟὈΞΘῖνθα ἰη νᾶγδηΐ (1) ἃπα (6). ΤΗΪ59 πᾶρρϑθῆς ἤθγθ ἀραίῃ ννῆθη ἢθΘ 
Γγθρρίαεθςο. αναβλεψας Ὀγ ανεκυψεί(ν) καὶ, οιρροοίθα Ὀγ [ῃθ 
κατω κυψας οἵ νεῖξ6 6 Ὧἃπη6 ἴῃ κατακυψας οὗ νϑοῖθ9 10. ΤΗΘ οἴγίθ ἰ5 
4] 6 ἢ τἰ|γ Θηἤᾶποθα Ογ ἂνοίαϊπηρ [ῃ6 ρϑαγίϊςεϊρθ. Βυωΐ (ῃ6 ἀγεῃοίγρϑ δ, 
85 ἰη νᾶγίδηΐ (6), Πᾶς ἃ ΠΊΟΓΘ σαν ἢ ἢ ἀγπΊο ἢἰΖαίίοη νν ἢ ἢ σοῃίο ΓΠῚ5 
ργθείσθὶγ ἴο ανακυψας ἰπ νϑῖςθ 10. Ας5 υξι4], Μ7 ἔο!!}οννς Μ5. 

(14) 8:9 οἱ δὲ ακουσαντες Μ'2 5 ὁρι 
ΟΙ δε ἀακουσαντες ὑπο τῆς συνειδησεως ελεγχομε- 

νοι Μ5 σρὶ 7 

και ΜῈ 

ΤΗῆΘ ἂρρϑῖθηΐϊ σεῦ! ρίοϑς ὑπο τῆς συνειδησεως ελεγχομενοι ἰ5 
ἔοι πα ἰη 99 οἵ νοη δοαθης 216 ςοἴαρίθ Μδ ἰοχίϑ. [1 πγᾶγ ἤανθ θηΐθγθα 
Μη γοπλΊ ἴἤθγθ, Ὧηα ἔγτοπη Μ'ῦΎ ἰΐ σουϊἱα ϑηΐθγ Μῇῆ. ὑπίααθίγ, ΜΦ 

σῃοτίθης [ῃ6 οτίρίπαί θχί, ἃπα δη {ΠΟΘ ρ] ὉΓ6 ΘχΘπΊρίαγ πηϊρσῇϊ ννθ}}! Ὀ6 
ἴῃ 6 γθᾶϑοῃ ἴογ [ἢ Ϊ5. 

(15)8:9 Ἑεως τῶν εσχατων ΜῬῈΡῚ253467 

--εὡως των εσχατων ΜῬ 

Οπηϊςοίοη οὗ εως των εσχατων ἰ5 ποίῃϊπρ υΐ ἃΠη Θιτογ οἵ 
Ποπηοϊοίο! υΐοη ἰη Μϑ. [{ ννᾶ5 οςςδοίοηθα ὃγ ἢ -ν ν τῇ ννῆ!ςῇ 
πρεσβυτερὼων ἰθοτγπγϊηαῖθα. Τρ γραδεοίογ οἱ Μ7, ννῆῇῆο ρθῃθΊαί γ 

ΧΧΙΧ 
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ργθίρις {ῃ6 {υΠ|6 Γ΄ γρααΐίηρ, γα ͵θεοῖρα [ἢ]5 οπηϊσοίοη ἰη ΜΡ ἂπαὰ 
Δα ΠΘΓΘα ἴο ἢ 5 Ὀ856 ἰθχί. 

(Τ6) 8:9ω. μονος οἰησους Μ25 6ρι7 

Ο ἰησους μονος Μ1Ρ' θρι 

οΙησους ΜΡ 

Μδ ᾿ς ἤϑγθ αἰνία ρα 130 ἴο 86 ογ ἴῃ 6 σΘθαιιθηςθ ο ἰησους μονος, Ὀυΐ 
1ῃ6 πιτοσί γθᾶϑοηδ!θ οἰθπηπγαῖίς θχρίδηδίίοη ννοα ὈΘ6 ἴο ἰγθϑΐ 
μονος Οο ἰησοὺυς 85 οΓρίΠδα,. [ἢ [δῖ ςᾶς56, ἴῃ6 ἀγομοίγρο β (μὴ Ἑ Μῆ) 
οἰ πηρὶγ αἀγορϑβ μονος, ηο ασοιυρί Ργ δεςοίαθηϊ. Τῆ6 ἀργθοηηθηΐ οὐ Μ'ὶ 
νυν Μϑρὶ σουα Ὀ6 οἰΐμογ Όγ πιϊχίυγθ οὐ Ὁγ ςοἰϊἰπείαθηςθ. Α παὶ 
αθοεϊϑίοη οἡ ἴῃ νϑΙίδηϊΐ πγιοςί ἂνναὶϊΐ {τίου ἂπαίγοίς οἱ Μό ἰη 
ραγί συ] δγ. 

(17) 8:0Ὃἃὗᾧὖ.Σϑ τἘειῖδεν αὑτην κα ΜΞ46 

-- εἰδεν αυὑτην καὶ Μ)’2 

Ἑ και μηδενα θεασαμενος πλην της γυναικος Μ5 7 

ΤΗΘ σἴθπηπηα οἰθαγίΥ᾽ δοςοιηΐς ἔογ [Πἰἷἰς οϑί οἵ ναγίδηΐῖβ. ΤῇΘ ογίβί πδὶ 
ειἰδεν αὐτην Και ἰ5 αἸΌΟΡΡΘΑ ἰπ ἂιεῃοίγρθ γ ἱῃγουρῇ Πποπηοἰοδγοΐοη, 
[η ννῃῆϊ!ςἢ [Π6 δγθ οἵ {6 ςεγθο ρᾶ5566 ἔτοπι [6 ἰπἰτϊα] εἰ οἵ εἰδὲν ἴο 
1Π 6 ̓π|{|4] εἰ οἱ εἰπτὲν γθϑυ!{ἰπρ ἰπ [6 ἰοϑ5 οἵ εἰδὲεν αὐτην και. ΤῇΘ 
αθῇἤςσίθηογ ἴῃ 5 σγθαῖθα ἰ5 ςοπηρθηϑαῖθα ἔογ Όγ [6 ορθϑείδὶ γθδαίηρ οἵ 
Μῆῦ, ννῃϊςῇ [6 γραδεΐογ ἢ Πη5 6} γηᾶγ ἢᾶνθ ἰηνθηΐθα. Εγοπὶ ΜΗ [Ϊ 
ρ8556ς ἴο Μ΄. 

(718) 8:70. γυναι Μ3Ρ᾽6 
αὐτη γυναι Μ1ὶ 2 3ρι 4 
αὐτῇ Μη7 

ΤΗΘ δααϊτίοη οἵ αὐτη 54[ἰ[5{165 1Πη6 πθϑα ρογοθίνθα ὃγ ἴΠ6 γθαδοῖογ 
οἵ ἀγςῃθίγρ α (ογΓ ἃ ργθαθοθϑϑοῦ) ἴο ἔμγηϊςῇ εἰπτεν νντἢ ἃ ριοποιη 
ΟὈ]Θςῖ. ΤῊ6 ννογὰ γυναι ἰς ατορρθα Ργ Μ5ῆ, ννῃοϑίῃθϑγ δγ ἀςςοίαθηΐ οὐ 
ὈΘαδιι56 οἵ ἰΐ5. ἰπγαρίηθα Πᾶγοῆπθο5 οὗ ἴοπθ, πα [ἢϊ5 ργοσθαιγθ ἰ5 
αἰ5ο ο!]} οννθα ᾿γ Μ7. μϑ3ρὶ ργοθδθίγ γϑί θεῖς {ῃ 6 γϑἰ πἰγιιςίοη οἵ [ἢ 6 

Μδ ἰροχί, ογ' ἂὴ δοεςἰαθηΐδί οπηϊςοίοη οἵ ἰΐς οννη. 

(19) 8:ὡὠἁὡ΄ὥ΄᾽ὥηυ, Ἔοι κατηγοροι σοῦ Μ, 25' 3 4 ὁρι 

Ἔ εκεινοι οἱ κατήγοροι σοῦ Μ᾽ δΡ' 7 

τ ΟἹΙ ΚαΤηγοροι σου Μ229ὶ 

ΤΗΘ οσἴδθ!θ Μδ ἰθχίς αἰνίαθ 142 ἴο 74 ἔογ [ῃ 6 οπηὶϑοίοη οἵ εκεῖινοι. 
οἰ δ πη! σα] γ [ἢ 6 σῃογίθγ ἰοχί ἢ 85 ἴῃ 6 οἰγοηρϑϑῖ οἰαἰ πη ἴο Ὀγίρί η δἰ ἐγ. 
Βυΐ ἰῃ6. Μϑ αἰνίξίοη γθαυΐγθς [Πᾶϊ ἃ αθἤπιίνθ αἀθεϊςίοη πλσὶ 6 
αφίθγγθα. Εκεινοι γηϊρῃΐ θ6 [που ρῃϊ ἀραίη ἴο γϑέϊθεϊ ἴῃ ςεογηΐμῃὶ 
Ἰομᾶηπηῖηθ αθπηοποίγαϊίνθ, θυ δὴ δα αϊτοη ἤθγο οθοπὴς ςοπηοοηδηΐ 
νν ἢ {πῃ 6 γραδοίίοηδὶ ἰθπαθηςίθς οἱ Μδῆὅ. ΠΓ 16 ννογὰ ἰς ορυτίοισ, 
ἴΠ 6 γθ ἰ5. πγίχίυγθ Ὀθθΐννθθη ΜΗ δηα Μϑρ', ννῃίςῇἢ πηὶρῃΐ ἢᾶνθ Ὀθθη ἰη 
Οἱ ογ αἰγθοϊίοη. Μ7 ροθς ἰΐς σι] ννᾶγ ννί ἢ ἴῃ 6 ἰΙοηρθγ ἰθχί οἵ Μ5ὅ5. 

ΧΧΧ 

ΙΪΝΤΚΟΌΓΤΙΟΝ 

Μ2Ζ6Ρ' γηαγ γϑήθοεϊ δὴ αἰἰθπηρίθα οἰγ ςῖϊς ᾿πηργονθπηθηΐ ἰη ννῃϊςῇ [ἢ 6 
Ὀγι θέ ποὺ εἰσιί(ν) ννᾶς ἱπουρσῃΐ ἴο Ὀ6 πιοῦθ ογοθίμ!. ἡ ἴῃ 6 οἴπϑγ 
Πδηα ἰἴ5 ἰϑχί σου αὶ θαϑ γΥ ἃγί56 ἔγοπΊ ἃ οἰ Πρ [6 εχ 4] [ᾶρ56. 

(20) 8:71 εἰπεί(ν) δε αὑτὴ οἰησους ΜῈ’ 57 
Ο δε ἰΙησους εἰπεν αὑὐὑτη ΜΡ“ 
εἰπτεί(ν) δε οἰησους Μ25 

ςἸΓρΡΙΘ. φοραὶ οπηϑοίοη οἱ αὐτῇ δγ δγεῃθίγρθγ θχρίδ!ης. ἴῃ6 
Γθδαί προ οἵ ΜΖ2 Ὧἃηα Μῆ. Μ΄ τοί πθα {6 ἰΙοῆρθγ ἰθχί ννῃϊςῇ ᾿ς 856 
αἰγθᾶαν θχῃϊρίῖθα. [πῃ δγεμῃθίγρθ β, ἤοννθνθγ, ἃ σῆῇδηρθ οἵ ννογὰ 
“ρα Θης6 οςοιΓ5. Τῃ6 αδἴα οῇονν ἰῃδΐῖ δεῃοίγρθ α 9“{Π] ἢδα [Π6 
ογίσίπ αὶ γθδαίηρ ἤθγθ. ΤῆΘ ὑποϊῖθα ροπίοη οὗ Μ' ἰ59 ςεαίίζογθα 
Ὀοίννθθη ἴῆγθθ γθδαΐηρο, 4|} οἵ ννῃ ἰςἢ ἰδεκρα αὐυτη. ΤΗΪΞ5 ννᾶς ἴο Ὀ6 
οχρθϑεῖρα [Γ δισῃίγρθ γ ἰ5 {ῃ6 οοιγοθ οἵ [6 θίγογ. Τῆς Μ'ϑΡ ννῃϊςῇ 
ςοησαΓο νν ἢ Μϑ οχῃ 5 σογγθοίίοη οννᾶγα ἴῃ 6 οἰ ρί ηδ] γθδαΐίηρ. 

(21) 8:71 Ἕκαι απο τοῦυνυν Μ'23557 

Ἕκαι Μμρ᾽ "5 

-- καὶ απὸ του νυν Μ΄ 

Α ρυζΓθ ςογίραί ἰᾶρ956 ἰ5 ἴ[ῃ6 πγοϑί [ἰΚϑὶγ γθᾶϑοη ἴογ ἴῃ 6 ἰοϑ5 οἵ απο 
τοῦ νυν ἰπ Μ0'ῦ, ννῆϑθιθ ἴῃ6 γϑθαδεῖΐογ ἢᾶ5 ποὺ ργραϊ!θοίίοη ἴογ 
οῃοτίθηίηρ [Π6 [οχί. ΤῆΘ οχίθησίνθ οἰγο!αίίοη οἱ ΜΡ ἰθχίϑ πγᾶγ ὈΘ 
Θχρθεῖρα ἴο ἢᾶνθ ἢδα ἰη!Π}ὲὼ 6 πς6 οἰϑθννῆθγο, 85 ἰΐ θν αθηῖγ α]α ννίτἢ 
Μόρι. Α ροπίοη οἵ ΜΦ ργοςθϑας ἴο αἀτορ [ἢ και 85 ννθ|!. Μ7 παίΐμγα! !γ 
ἂνοϊας [Π6 ΟΠγ 55] Οη ἰῃ ρΓΘίθγθηςθ ἴογ ἰΐ5 οννη ἰ)γ-ϊθχί. 

ΕΓΟΠῚ ἴῃ 6 ἱννθηΐγτοπμθ γθδαΐίη ρα σοποίαθγρα, ἰ σπου αὶ ἀρρθδᾶγ 
[Πα [6 ρίοροΞ66α ςἴθπηπηᾶ δαθαιμδίθίγ δεςοιηΐς ίογ ἰῃ6 αδία οὗ [Π6 
ΓηΔη υσογὶρίς. ΤῊ 6 ἀρρ!!ςαίίοη οἵἉ ἰπίθγηδί ἃπ6 [γαηϑοΓρίίοη δὶ στ θγίδ 
ἴο [ῃ6 νᾶγίαηῖς [Π ΠηϑθΙνθ95 ἰ5 σδίθρι ιαθα ἵγοπη πα π6 σφ] 6 ον! γ 
ὈΘοδι56 ἰΐ πηι οῖ 6 ςᾶγγίθα οἡ ννἱ[ϊη ἰῃ6 ςοηϑοίγαι! πΐς οἵ ἃ οἰ θπηπηαῖϊς 
οὔ{ΠΠ|π6 οἵ {Π6 ἰθχίμδ! ἢ] ςΐογγ. Ηονν αἸ εὐ ἰἰ ᾿ς ἴο αἰ σεονθυ ἃ νἰ 6 
οἰ ΘπΠηπηαῖίς ΘΟ ΘΠΊΘ. νν ἢ ννῃίςῇ [Π 6 ἰπίγ πος συδί 65 οἱ {Π6 
Γθδαϊηρ9 σοὔἤθγθ παίωγα!γ, οαἰγ ἴῇο56 ννῆο ἢδνθ αἰϊοιηρίθα [ἢ 6 
ρΓοςσθϑς νν]]! Κηονν! Βυΐϊ [μΠουρῇ ἴΠῃ6 ργοσθαμγθ ἰ5 αἰ Πα], ἴ Ι5. ἔδγ 
[γοπΊ ἰπΊρο 516. ΤῊΘ γϑου!τπηρ ἰοχί οἱ [ομη 7:53--8:171, ννΪς ἢ ἰ5 
ργ ηῖρα ἰη ἰἢἰ5 ϑαϊτζίοη, ςοηΐδί 5 ἃ ΠΊΟΓΘ θνίαθηΐ [ομᾶηπ πο οἰγ σίς 
ςαςῖ [ῃ4η οἰ ϑγὺ [ἢ 6 ἔογπη γθβργθοθηίΐρα ἴῃ ἴθ Τοχίως Κϑθοθρίως οὐ [ἢ ΐ 
οἴξογρα ὃγ ἴῃ πιίθα ΒΊΌΙ6 ϑοςίθίθς ἃπα Νϑοιθ- πα ἰθχίς. ΤῊ ς 
ΓΘο ας σρθακϑ [ογ ἰ[56 

{)}η1|Κ6 ἴῃ 6 Ὀδςῖς ἀρρϑζϑίιις ογ πγοσῖ οἵ [πῃ 6 Νθνν Τθο[απηθηΐ, [ἢ 6 
ἂρρϑγαῖΐιις ἔογ [οἤη 7:53 --ὃ:1717 ’5. ποΐ αἰνίαρα ἰπηΐο ἵννο ρϑᾶτγί5. ΤῊΘ 
ΟὈνίουι9 Γρᾶϑοη ἔογ [ἢϊ5 ἰ5 ἰῃαΐ πιοοσί οὐ [ῃ6 νᾶγίδίίοπς σοποίαθγρθα 
ννου!α ἢᾶνθ σι4Π{Π6 4 ἔογ {ἰγοῖ ἀρραᾶγαΐις ἰγθαϊπηθηΐϊ ἀῆγνναγ. Οηίἱγ ἰη 
[ΓΘ ρίδεθς αοϑθα ἰῃ6 ΤῈ οἵ οε ἰθχί οἴαπα δραϊηοὶ )ὲὶ οὐἵ Μ. Τῇθ 
οἰσίωγη 9ὲ γραυΐϊγθς (ῃ6. σοπεουγθηςρ οὐ ΜΗ 5 7, ργοιρς ννῃϊςῃ 
ἰορϑίμῃθϑγ ἰποί μα ἀρρτοχἰπηδίθίγ οἱρῃΐ πυπαγθα οἵ ἴπΠ6 ποῦ ἴῆδη 

ΧΧΧΙ 



ΙΝΤΑΟΌΌΟΤΙΟΝ 

πἰπθ υπαγθα πγδη μοογρῖς ςοηϊαἰ πη πρ ἴῃ ρογίσορθ. Οὐ σουΐϑθ [ἢ6 

ι.56 οὗ [Ηἰς οἰρί πὶ ὅαοϑϑς ποΐ ἰπιρὶγν παῖ 4} ο'ρῃϊ μπυπαγθα ἄργθθ ννυῖῇῃ 

{ῃ6 ἰοχί, θυΐ [ῃ6 Ρυϊκ οὐ {Ππθπὶ ὅσο 5ο. { ΜΗ οθρεραθς {τοπῇ [ἢ Ϊς 

ςοηφθησϑις, θυΐ αο65 ποῖ σδίΓγ ΔΠῪ οΟἴπϑγ [πη  ]γΥ νν ἢ ἰἴ, {Π 6 οἰ σία ΠῚ 
ροςοπΊλθο Μ. ΑΙι ςοπλρθίη δίίοης οὐ ννϊπϑοςος οἴμϑγ [ἢδη ἴῃοϑςθ [μ9ῖ 
πηθηϊίοηθα ἃ ἰγραῖθα ἃς θαμίναίθηΐ ἴο δὴ ΜΡ' γθρδαΐηρ Ὧπ6 δῖ6 
πο’ υααθα ἰπ ἴῃ ἀρρᾶίαίμ5. Βυΐ ἰποῖθαα οὐ [ἴῃ6 ρϑηθγαίίζθρα Μρὶ 
αφοϊσηδίίοη 566 φοἰφθννῆθγθ, ἴῃ6 ἰπαϊνία 4] [πη βργοὰρθ ἃΓΘ 
σρϑαο ον πηθηςτοηθα. [Γ ΠΟ θη ἰΓγ ἰ5 Γουπα ἰη ἴῃΠ6 ἀρρϑαίαΐωυς δ ἃηγ 
ροϊηΐ, [η6 γθρδαάθὺ πηᾶὰγ σοηοίμαθ [Πα ἴῃ 6 ρτγίπίθα θχὶ ἢ 85 ἴῃ 6 νϑ]μι6 
οἵ οἰτμον 33 ὲ ογ Μ. 

ΤΗΘ ραϊΐοις θησοῦγαρθ δἰΪ σϑγίουις ομαθηΐς οἵ ἴῃ ἰθϑχί οἵ [ἢ 6 
Ννονν Τϑοίπηθηΐ ἴο ᾶπηαίγζθ ἴῃ αδία οἴξογθα ἰη [6 ἀρρϑᾶγαΐως, ννῃ! ςἢ 
αἰςο πιᾶγ Ὀ6 φῃρροπηρηΐρα Ὀγ ςοπϑα!τηρ νοη δοάθη (ΠΏ ]6 δοδηίθη, 
Ι, Ρατῖί 1:486-524; Ρατΐ 2:717-765). Οηΐγ (6 οἰοπηπηδίϊς 
Γθοοη σἰγαμοῖ!Οη ἰ5 σθαγοῃίηρίγ θναἰμαῖθα σδη ἰΐς ργονίσίοηδί παᾶΐωγθ 
6 δᾶάνδηςθα ἴο ἴῃ6 ἰθνϑὶ οἵ ργδςοίσδ]ὶ σθγίαϊ ηΐγ. ΤῊ Ϊς σα] }ς ἔογ [ἢ 6 
ςοορθκγδίϊοη οὗ πΊδηγ ΠηΪ Πα. 

ΤΗΕ ΑΡΡΑΚΑΤΟ ΕΟΚΝ ΤῊΕ ΑΡΟΓΑΊΥΡΘΕ 

Ιη ἴῃ6 Ροοκ οἵ Κονοίδίίὶοη ἴἢ6 οἴμαθηΐ οἵ [ἢ ἰθχῖ πο ἰοῆ ΘᾺ 
αἀθρθηαᾶς οὐ ἴθ ννοῦκ οὗ νοὴῇ δοάρη. Κϑρίδοείηρ. νοῦ δοαθηΐδ 
ἀρρϑζαίυς ἰ5 Η. (. Ηορσκιίθγς ἵννο νο!π|6 οἴμαγ οἵἩ ἧ [Π6 πγᾶπιισοΓιρίσ, 
(οηποθγηϊηρ ἴἢθ Τοχί οὐ [ἢ Αροςδίγρ596 (1929). [πη νναῖ γθηγᾶὶ 5 δη 
᾿ΠΠρΡΓΘο ον πΊΟΟ ΘΙ [ογ Αἱ! ἰμΐυγθ ννοῦκ οἵὐὁ ἰῃϊς Κίηπα, Ηοσκίθγ 
8556 ΠΊ6α ἃ αθίαι!θα ργθοθηϊδίἊ}οη οἵ ἴῃ 6 νᾶγδηΐ γθδαί ηρο Ομ ηα ἰη 
4} οὐ ἴῃ 6 γθοκ πγᾶαπιϑογρῖα ἀσοθϑο [6 ἴο Πἰπγ. ΤΏΘΓΘ ἰς ἃ ἰοΐδ] οἵ 
256 πη πη σα [65 (5Π74|} [οἱ [6Γ5}) ἰῇ ἢΪ5 [ἰσἵ. ννῆθη 6 πγαημυϑογρίς ποῖ 
ςοἰαῖρα Ὀγ ΠἰπΊ ἂγθ οι θίγαςί θα ἔγοπλ τς [ἰςσῖ, 8η6] σθϑγίδϊ ἢ οἴξ θυ 
Δα} οἰ πηγθηΐϑ ἃγθ πη866, {Π ΘΓΘ γϑθπγαίη 215 ἰθϑχίς. Οὐ {ποθι οηΪγ 11 σᾶη 
ρ6 ἰΙᾳϑητ ρα ἃ5 ςορίθ5 οἵ σι γνίνὶ ηρ ΠηΔΠι5οΓρίς, 50 [Παΐ, ΓΘ γ ἴοο 
ΓΘ ἰϑί οιἱἱ οἱ ςοποίαθγαίςοη, 6 να] 6 πη πιισοσ 6. ννϊΐϊηθςοοος 

ἀπηοιηΐ ἴο 204. δίηεςθ Ηοσκιθγίς {{πΠ|6, ἔγθοῃ πηδη μ ϑογρίὶ ἀσοθϑοίοης 
Πᾶν ἰπεγρθᾶςθα [ἢ ]|5 ἰοΐδὶ! σοπηηθννῃδΐ, θυΐ ίογ [ῃ6 ρυγροσθς οἵ [ἢϊΪς 
Θαϊτίοη Ηοσκίθγς πγαΐίθγί αἰ ἃγθ συἤηςίθηΐῖ. Οὐ οουγθθ μΆ47 ννᾶς 
πηκποόννη ἴο Ηοσκίθρθυ, ἃΠη 6 ᾿ς γθδαϊ ηρο ἤᾶνθ Ὀθθη 866θ66α ἴο ἴῃο56 οἵ 
Ν, Β, Α, ΔΠη6 Ο ίογ [6 ἀρρϑγδῖίως οἵ [ἢ!]5 ἰθχί. 

ΤΗΘ οἴμοι πηοάθγη ἰηνθοῖραΐογ ννῆῇοςθ ννογκ οὴ ἴῆ6 Αροςαίγρϑ 
γνᾶς πα] ςρϑησδῦ 6 ἴο [Π6 Θδαϊΐοτγς ἰς [οϑσϑί δςῇ πηϊα. δ. ῇ πη α΄ ς οἴμαγ οἵ 
{Πῃ6 ἰοχί οἱ Κονθϑίᾳιϊὶοη θυ ας πρᾶν γ ὑροη ἴῃ6 αδἴα ἐμγηϊςῃ θα Ὀγ 
Ηοσκίθγ, ἃη 6 ἢΪ5 σοπο  ςο πῆς ἄρρθϑγ ἰη ἢΪ5 δίωαϊίθη Ζωγ (ϑοςῃίςἢῖο 
α'Θς Οτὶθοδίςεῆθη Ἀροκαίγρ9ο-Τοχίος (! 172,11], 1955 -56). δεῆπηα 
[ουπα [Π6 πγᾶηιοογρῖς οὐ ἴῃ Αροκςδίγρθθ6 ἴο αἰνίαθ ἰηΐο ἔουτγ 
[μη αἀἀπγρηΐαί ἰθχί-οὐπὴς. ννῃϊςῇ ἢ οα]}|5 Απαγρθας, Κ (ἴῃ 6. ΚοίπεΕ), 

μή μκᾶπα Α δηα Ὁ. ΟἱὨἨ [Πθ56,}6 δοςοίας [Π6 Πίρῃθϑοί οἴδίυς ἴο ἃ ἂπα 
Ο ἃς ἴῃ6 Ὀθϑεῖ γθργθοθηϊαίὶνθο οὗ [Π6 οτίρίπδὶ ἴθχί. Βυΐ δεῃπηα 

ΧΧΧΙΪ 

Αρᾶπαάοπο ἃπγ ἱπουρῃΐ οὗ δῇ θεςίθϑι 

ἰοχὶ πη Βονοίαϊίοη, συ ςῇ ἃ5 Ηοῖ ρίοροδα 

ΑννῃοΙθ, ἃπα τορᾶγας δ} ίου 

ἐου ἢ εθηίυγγ. ΤῊΕ Θχίθηβ 

[οἱἵ ας Πἰ5 Ιθβᾶςγ ἴο Δ! 

να! υαὈ|6. ΤῊ ϑαϊζογβ ἃς 

ῃοὶγ ςοπουϑἱοπ5 αἰ θυ ΓΓΟΠῚ ῃΪἰς οννῃ. 

(ῃ6 58πΊ6 85 ἰπαΐ ΘπηρΙογθα ἰη 

οἱ ἴῃ6 πιαϊθγίαὶ! πὴ 

οχίθηςίνοθιυ ἃ5 ννᾶ5 α0οπ6 ἔογ Πᾶϊ ρετςΟρε. Η 

ρᾶ55856, ἴΠ 6 ΓΘ 15 ἃΓΘ ΡΓΘΒΘη 

αἰςευςοίοη ἴο ἑο!!ονν νν 1} βνῈ 

ἀρριοδςοῇ, Ὀυΐ {ῃη6 αδἴᾶ ΠΊὰ5 

ἰ[[ς 61. Ὁ γοπλαὶ 5 ογ ἴῃ 8 ζοπηΠη | 

ννοίσῃ {Π656 αδἴᾶ Ιη τῃ6 ᾿ἰσῃῖ οὔτπ 6 ργοθεῖβα σ᾽ 6ΠιΠΊ8. 

(ῃἰϊς οαϊτίοη ἰ5 αἸαργαπηπηᾶ 

ἀραΐη γί! εςΐ 50ΠῚ6 οἱ 

ΙΝΤΚΟΌύςσΤΙΟΝ 

αοῖίςα! γ οἰδπαδγαΐζΖθα Οτθοκ 

α ίογ ἴῃ 6 Νὸνν Τθοϊαπηεηΐ ἃ5 

εἰοχί-[οτγπις 85 σοίπρ ρᾶςκΚ αἵ ἰβαϑὶ ἴο {Π6 

ἵν ααἴα ἀπαὰ αἰϑδευ 55! ΟΠ5 ννῃίεῃ δεμ πα 

Ι γθοθαιοῃ γα ἰη ἴῃ 6 Αροςάίγρ
δθ ΓΘ [ΠῚ ΠΠΘ Π56Ϊγ 

κποννίθασο ἰποὶγ αθρῖ ἴο Ηἰπι, θνυθῇ ννῇθη 

Ε Βονοίαἴίοη, [μ6 πιθῖμοα ἰ5 ΠΕ ΕΙΙΝ 

Ιοῃη 7:53--8:ΤΊ. ΠΡ π ε 
π 

ἰἰ | γθνίθνν ἴῃ 6 ΡὈΓΟΌΙΕΠῚ5 
ἃκος ἰΐ ἱπιρτγαςιἰςα!] ἴο Ἐς ἽΠ 

6 ἃ5 ργονίϑἰοπδὶ ἃηα ἰοηταϊίνθ. ΤῊ6 

1ῃ6 σοποΊαὶ οὐ Π|}Π 65 οἵ ἴπ6 ργοροϑϑα 

ι «ῃίϑῆγ 6 βουρῃϊ ἰη ἴΠ8 ἀρρϑίδίυϑ 

απἰῖγ οἵ Νονν Ταϑϊαπηθηΐ ςς ἢ οἰαῖ5 ἴο 

Ιη οαϊϊίηρ ἴπ6 ἰτοχὶ ὁ 

οΟΥΥ ννῃϊςἢ 5 ρΓθοιρροσθα [οΓ 1Π6 ἰοχί οἵ 

τἰςα! γ τεργθϑθηῖθα Ὀοίονν. Ποίϊρα [[Π65 

Π6 ρηπεὶραὶ τουΐθ5 οἵ πηἰχίυγ. 

Τῇ σοπραϊορί αὶ ἢἰϑῖ 

Αὐυϊορτγᾶρῇ 

ΜΆ 

ςἰοιηπια οὗ ἴπθ Ἀροσαίγρϑα 

ογηπιαῖίς Πἰσίοιν ἰΠῖ 
] ἢ6 ρίοροξββθα οἱ 

1 νν ! 6 οὔϑρῖνθα ἵτοπὶ ἴη 6 ΡΓῸΡ πο 

1ῃ6 ρίοὺρ Μ' 5ἴδπηαϑβ εἰοςοϑοί ἴο ἴῃ6 αυϊοδίαρ 

ΧΧΧΡΙΙΙ 
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ἰα ϑης θα 5 Κ Όγ δεῃπηία πα, ἔογ ρυγροϑθ5 οἵ 68 ἂρρᾶγδῖυϑ οἵ [Π6 

Μα]οτγίτγ Τοχί, ἰπο!α 65 {ῃ6 ννίϊη655 οὐ [Π6 [ΘητΠ-οθηζυτγ  ΠΟἰ 4] 046 

ἃΠη6 Ξκονϑηϊγ-τ γθθ πη σα 6 πηαη σοΓρῖίδ. (ΕΟΓ ἃ ἰ5ῖ οἵ {Π 656 νν ἢ 

θοίῃ ἴῃ ςἴαπαδγα αδοϊρηδίίοης 8η6 ἴῃ 6 πυπηθθις ἃς ορηρα ἴο {Π 6 ΠῚ 

ργ Ηοοκίοθγ, 566. ρ. χίν ) Μ᾽ ἰ5 ἴπ8 Ιαγρθοῖ ργοὺρ οἵ ἰοχίβ, ἃπα [ΐς 

ἀρρτγοχἰπηαίθί᾽ ἱννθηΐγ συ βγουὺρ5 ϑιρβθβί ἃ Ἰοηβ [γᾶ Π 5 ΠΊΪ 5510 Π8] 

Ηἰςίοτγ. [{ 5 ποῖ, ποννθνθΊ, ἰαθητςδ] ννἢ [Π 6 οτρί δ! ἰθχί. 
ΤΗῃαὶί Μῆῦ πιιιοΐ αθγίνθ [τοπΊ ἂὴ δἴςῃοίγρθ ἰαΐθγ πη [ἢ 

δια ἰοργᾶρῃ σὴ 6 αἀδπγοπϑίγαϊθα Ὀγ ἂἱ ἰϑασῖ ἵννο οὈνίουϑ 5.γί 8) 
Θγγοῖο. Αἱ 2:25 [6 [ἀπ γθδαΐὶηρ ἰ5 αχρις οὐ ανοιξω, ἰδία οἵ 
αχρις οὐ αν ηξω. Νοῖ οηΪγ ἰ5 ανοιξω υπἰ [6510 16 ἤΘ ΓΘ, ρυΐ Ιξ ἰ5 ἃ 

ἰγαπορᾶγθηΐ ἰἴᾶς 5 ΠῚ Οἱ ἔογ η. Αἰξσο, αἱ 15:2, [ῃ 6. {πη} }ΥῪ γα! ηρ ἰ5 εκ 
της εικονος και εκ τῆς θηριου αὑτοῦ ἰπεῖθδα οἵ εκ της θηριου ΚΑΙ εκ 
της εικονος αὐτου. Τῇδϊ Δη μηϊπηίθητίοπα! γα πϑροϑί[[οη 5 ἰηνοίνθα 
ΗΠ ΘΓΘ ἰς ρ[αίη. Υθϑῖ, [ῃ6 θῦγογ ἰ5 ποί ΠΠκΚοὶγ ἴο Ὀ6 [ἢ ργοαμςεῖ οἵ ἃ 5ΟΓΙΌΘ 

ννῃο αἷα ποῖ γθδα γθϑθκ, οἰ πη Ὸ6 ἰη ογαθγ ἔου ἰἴ ἴο Ὀ6 γηδαθ ἴῃ ςεγὶ 6 

Πηισἱ Ὀ6 ἰτγίηρ ἴο ννηΐθ [ῃ 6 θηΐζίγθ ρἤγαϑθ δἴζογ ἃ οἰ ρίθ ρίδηςθ δ 1. 
γνῆοθνθγ ἴῃ]5 σεῦθθ ννᾶς, ἰΐ ἰς δα ἴο σοηνίςΐϊ ἢἰπΊ οἵἱὁἨ νϑῦγ πΊΔηΥ 
Οἴῃθγ. θιῦοῦθ, 8Π6] ἢϊς ἰθχΐ σῇοννο. πΠ0Ὸὺ αθπγοποίγαρθίθ οἷρῆς οἵ 
αοΠ Ὀϑγαῖθ γθνίϑίοη. ΤΏΘγΘ ἰ5. πιῇ τΓρᾶοοη ἴο (ῃἰηκΚ ἰμαὶϊ [6 
ργοίϊοίγρθ οἱ ἴῃ Μῆ ργοιυρ οἵἴοοα νν]ῖῃ]η ἃ ζοΟργΥ ΟΥ ἵννο οἱ [6 
δι ορτγαρῇ ἰἰ56]}. 

Μῦῆ ᾿ς ἃ 9πΊ4}| Ὀυΐ ἱπηρογίδηϊ σγοὰρ ννῃϊςἢ οἵΐθη οιρροτίς [Π6 
Γθδαΐηρς οὐ Μῆ. ΤῆῇΘ ἴθη πηᾶπιϑςογρῖς ννῆοϑθ θνίαθηςθ ςοηϑίϊυϊθς 
[ῖῃ6 [ἀπ γ ίογ ἴῃ6 ἂρρϑγαῖιις οἱ [ἢ ]5 φαϊίοη ἴα]! ἰηΐο ἵννο 
νν6||-αἀϑή πρα συ σγουρϑ. 
ΤΗΘ56 ΔΓΘ6: 

250 - 424 - 616 - 2084 
172 - 1828 - 1862 - 1888 - 2018 - (2032) 

ΑἸΤΙ Ὀυΐ ίουγ οὗ ἴῃ 656 πγταημοογὶρῖς ἀγθ θαυίρρθα ννἢ ἃ οῃογίθηρθα 
ἔογπγ οἵ [ῃ6. Απαγθᾶς σοπηπηθη ἴαγγ. Τῇ 56 ποῖ 50 θαμίρρθα δἃγθ: 172, 
616, 1828, ᾶηα 2084. ΜαπηιιΞξετίρί 2032 ἰ5 νϑῖγ ἱγασπιθηΐαιγυ, ἅἃπα 
[Π6 ννϊηθς9ς οἵ [ῃθ ἰθχί οἱ ΜῈ ἰὴ ἴῃ6 ἀρρϑίαίις οἴζϊθη γϑοῖϑ οὴ [6 
οἴῃ ϑγ πἰπ6. Αη Μϑρὶ ςρι!!ζ νν}}} οἴΐθη ((πουρῇ ποῖ αἰνναγ95) γϑί!ϑεΐ [6 
αἸΠΓΘγθη  θς Ὀθίννθθη ἴπ6 ἵννο συρργουρο, Ὀοΐῃ οἵ ννῃϊςῇ ργοθϑΡθὶγ 
δα ἃ ρᾶγθηΐαί θχθγηρίαγ ννῃϊςῃ ννθηΐ θᾶςκΚ ἱπαθρθηαρηίγΥ ἴο ἴΠ6 
ΙΓ ςῃθίγρθο οἵ [ἢ θητςίγθ [πη  ]γ. 

ΜῈ αοθς ποῖ 5ῃ8Γ6 ἂηγ οἵ ἴῃ 6 Μϑ γϑρδαΐίπρϑς νν ῃίςἢ σδη ννίῖῃ ῃϊρῇ 
ΡΓΟ ΟΠ γ Ὀ6 ἃοοίρη θα ἴο 5ςγθα! θγγογ. [ποῖϑϑα, ἰΐς θ856 ἰθχί 566Πὴ5 
ἴο ἀηἰρθα αίθ Απαγθᾶς πα ἴο δηίἰςραίθ γθδαΐίηρο ἰδΐϑγ οι πα ἰη [Πδΐ 
ἰθχί-[ογπη. Ηοννθνθῦ, ἴῃ 6 πηογο ἱπηπηθα αΐθ ραγθηΐ οἵ ἴῃ 6 Μῦϑ [ἀπηΠγ 
ἂρρθαῖβ ἴο ἢδᾶνθ οἰγομ[αῖθα ἰη Εργρῖί, ᾶηα ἴΠ6 σγοὰρ ἰ5 θνθη ςβϑί[θα 
“(ορίϊς΄ Ὀγ Ηορκίθγ. δοπλθ οἵ ἴῃ 6 [απ !γ γοδαίηρο ἃγΘ ριον 
᾿Πἰγασίο 5. ἔγοπη ἃ ργθοιγοοῦ οἱ δ, θυϊ [ἢ 6956. νᾶγίαηϊς ἃγθ ΟοηἱΪγ 
ΟςςδΞΙΟηΔ|. Οη [6 ννῆο!θ, Μ᾽ θνία θηῖγ γθί θεῖς ἃ νϑγγ δηςίθηΐ 856, 
Δη6 [ἢῃ68 ραϊΐοτς ἤᾶνα ποῖ αθίθοϊθα ἃηγ σοηνί ποίη Γθάϑοη ἴο γϑίθεϊΐ 
[Π6 Ἰοἰπί ἰθοϊ πον οὐ Μὸ ἂπα Μ' ννῆϑη ἴῃϑγ ςοπευγ. 

ΧΧΧΙΝν 
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Μ΄ φοπΊρΓΙ565 ἃ ἰᾶγρθ ργουρ οἵ πηᾶηπιιςογίρίς ννῃΐίςῃ, ἱπ [ῃ6 
ρΓθοθηΐ ἀρρᾶγαίυσ, ἰποίμ αθς {Π6 ννἱϊηθος οἵ 29 ασοςιπηρηΐς. ΤΉ ἰοχί 
οὗ Μ“ [5 Θβϑβϑθητς[4Π}Υγ ἃ εἰ οϑθα θηζίγ ἰη ννῃϊςἢ οπἱγ ἃ 5πΊ4|} ἀπγοιιηΐ οἵ 
Ξἰβη [Πςδηΐ νᾶγίαἰίο ἢ ΟσςιΓ5 ἃπηοηρ ἴἢ6 ἔπ ΠΥ πηΘπΊ θΓς. νθΎγ ΠΊΔΠΗΥ, 
ρυΐϊ Ὀγ ΠΟ πΊΘ8η5 4}, οἵ ἴῃ 6 πηδπιυκογίρίς γθή!θεϊϊπρ Μο ἃγθ ἴο 6 
ἰουπα δἂἱ Αἴῃοϑβ. [ἴ σθθπὶς ποῖ μη! κΚοὶγ {ἐμαί ἴῃϑγ γθριοάιεθ 8η 
ΔηςἰΘηΐ 8ἅΠ6 γθορθεοῖΐθα θχϑιηρί δγ νν πῃ ννᾶς οπςθ [ἢ6 ροϑοθϑοςίοη οἵ 
ἰῃαἰ πηοηδεοίϊς σθη θυ. 

Βοίῃ Ηοβκίθγ ἂηα δεῆπηία τρίθγ ἴο ἰῃϊς δΙΟΙρΡ ἃς 
“(οπηρ]υϊθηςίαη οἰπσθ ἰΐ ἰ5. εἰθαγί᾽ ἰῆθ ἰοχῖ οὐ Με ἱμαΐ ννᾷς 
Γβργθδθηΐθα ἰη ἴῃ 6 ἔαπιοιι5 (οπηρ!μἰοηβίαη Ροϊγρίοί, ἴῃ Νὲνν 
Ἰεδίαπηθηΐ οἱ ννῃ ἢ ννᾶς ρτγίπίθα ἰπ 1514, ῃοιρῆ ποί δοίμ δ! [γ᾽ 
εἰγου αῖ θα ψη1}} 50 Π16 γθαᾶῖϑ ἰΐϑγ. [Π δε πη΄ ς νίθνν, Μ- ἰς ἃ πιἰχίωγθ 
οἱ Απαγθᾶς πα Κ (Μ5), ἃπα ἰη (ῃϊς ἢ6 ἰς πο αοιβί εοτγοςῖ. ΤΗΘ 
ΡΓΟΡΙΘΠῚ ἴογ οἰθπγηπηδίΐοίοσΥ ἰ5 ἴο αδίθγπηίηθ ννῆϊςῃ οὐ ἰμϑθθ 
ςοηπίὑθηΐ οἰαπηθηΐς σοησιυϊος [ῃ 6 θᾶς56 ἂπα ννῃϊςῃ [ῃ ἰπίγιςϊνθ 
ΘΙ πηθηῖ. ΤῊ6 σοπο! 5 οη 566 Πη5 ἰπθοσάρϑθ|6 {Παΐ ἴῃ6 Μο θᾶςο ννᾶς ἰῃ 
ίαςί Μ᾽. ΤΗΪς5 ἄρρθᾶζγς ἔγοπὶ ἃ Πι ΠῚ 6 Γ οὗ ςοποία γαίης. 

Το Ὀδρίη ννίῃ, Μ᾿ ςῇγθβ ἵννο γθδαΐηρϑβ οἵ Μὃ ἰῃαΐ ἃγθ ργοῦδΌὶγ 
5ΟΓΙ ] ἔδυ ]5. Αἱ 22:15 Μὲ Ἰοίης Μὃ ἴο γϑδαὰ πας φιλων ίοΓ πας ο 
φιλων. ΤΗΘ ἅγίϊίς! 6 ννου!α νϑῦγ θαϑίγ θ6 αΤΙΟρΡΡΘα Ργ ἃ Ξςςτίθθ, ἂἃπαὰ 
[Π6 γθου της ρἤγαςθ ἰ5 σοπίγαγυ ἴο ἴῃ διιϊῃοτς 5856. ΤῇΘ 58ΠῚ6 
ΘΓΓΟΓ ἰ5. 5ΠδΓθα ἃἰδοὸ Ὀγ αὶ ἅπα Α, ννίϊῃ οἰρπί[ἰσαηὶ ςἰθπηπηγαῖίς 
[ΠΊρ]]ςἀἰίο 5 ογ [6 ΠΊ ἃ5 ννϑ!!. (ογγθοίογς Θασ!ἰγ ονθγίοοκ ἃ ςπΊ4|} 
[Πρ ΠΚ6 [ῃΪ5. Αααϊτοπα!γ, Μ᾿ Ἰοἱης Μ᾿ ἀραίη ἰὴ ἴῃ 6 οΠηϊςοίοη οἵ 
Και ΤΟ τειχος αὐτης (21:15) Ὀγ Ποπγοϊοίομΐοη. Ναΐωγα!γΥ Ὀθοίῃ οἱ 
ἴῃ 656 ἰποίδηςθς, ἰΐ νίθννθρα ἰῃ ἰσοἰαἰίοη, πηίσῃξ 6 οτραϊΐρα ἴο 
ςοἸησίαθηςθ. Βυΐϊ {ῃ6 δααϊτοηα! ςοποίαθγαϊίοη πλιοῖ θ6 ἴακθη ἰηΐο 
δοςουπΐῖ παῖ ᾿Γ Μϑ ἰς [ῃ6 σοτγγθείίηρ οἰ θπηθηΐ, σοπηθ οὗ ἴθ Ἄςβοίςες 
γηᾶ66 Ὀγ [ἢ γβαδεῖογ οὐ Μ᾿ ἂγθ νϑῖγ ρϑοιίαγ. Τῆς αἱ 3:7, Μ᾿ ροϑθς 
νυ ἢ Μϑ ἴῃ ἴῃ 6 γϑπλάγκαῦ!θ γθδαΐηρ, ο ἀνοιγων και οὐδεις κλεισει 
αὔτην εἰ μη ο ἀνοιγὼν και οὑδεῖις ανοιξει. ννῇθΘη ςοπηρᾶγθα ννίτἢ {ἢ 6 
ΠηΔ]ΟΓ Απαγθᾶς νϑῖϑίοησς οὐ (ἢ ϊΪς, ἰΐ ἰς Βαγαὰ ἴο ςθθ ννῆγ ἃ τραδείογ 
ννου[α Πᾶνα ςοἰθείρα [ἢ Μδὃ ἰοχί {{ ἰἴ αἴα ποί αἰγθᾶαγ ςἴαπα ἰπ ἢἰϊς 
ΘΧΘΠΊρ ΑΓ (566 {ῃ6 ἀρραγδίιι5 ἔογ [ῃ 6 αἴ). Τῇ ςᾶπὴ6 πηρῃΐ Ὀ6 σαἰαὰ 
Οἵ ἴῃ 8 ρϑου!αγ ογάθγ οἵ ννογας ἰπ 13:1 3, ννῆῇθγθ Μϑ ἂἃπα Μ- βᾶνο καὶ 
ΤῸρ ἵνα εκ του ουρανοὺυ καταβαινη ἐἔἐπι την γην. [{ οηϑ οἵ [ἢ6 
5Πη0 Οἴπϑγ Απαγθᾶς γθδαΐπρϑβ δα ςἴοοα ἰη ἴῃ ἴοχί οἵ ΜΞ“ αἰγθδαγ, [ἢ 6 
Γβαδοΐογ5 ργθίθδγθηςθ ἤθιθ ἔογ Μἢὸ ννοιίαὰ δ6 σἴγᾶη 56. Α σἰπη [8Γ 
ΟὈϑβθγναίίοη ἰ5 ρϑγίίπθηΐϊ ἴο ἴῃ ναγίαηϊ Ἔ τοὺς ἐμους «αἱ 13:14, [6 
ςΠοίςθ οἵ ννῃίςῃ δγ ἃ γϑνίςογ ἰς Πάγαὶγ θχρ σα |6. 

Βγ ςοπίγαϑί, [ῃ 6 γϑδαΐπρο ἰη ννῃίςῃ Με ]οΪη5 Απαγθᾶς πογπΊδ [γ᾽ 
ἄρρθδγ ἴο ὃ6 [υςῖἴ φςιςῇ Γθδαίηρς ἃ5 ἃ γθραδεοίογ ννοια Παίωγα! γ ρὶεκ 
υρ. ΤῆῇΘ Ὀαΐαποθ οἵ (ἢ ααἴα (ννῃ! ἢ, οὗ σουτγοθ, [ἢἰς αἰςειςςοη ΟΠΪγ 
ὈγθΥγ ςοηϑίαθΓ9) σἰΓοη ΡΥ ίανογς ἰῇ6 ςοποϊισίοη ἰῃαΐ Με ἰς 
[χπ ἀδπηθηΐα! γ ἂἃη Μδϑὸ ἰοχί ἢ θανγ γθννοῖκρα ἰη {πῃ αἰτγθεϊίοη οὐ 
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Απατγθδς. {{{Π||5 ἰ5. 9590, ΜΞ σδὴ 86 α ποίῃϊπηρ ἴο ἴῃ 6 γθοοϊυίζίοη οἱ [ἢ6 

ἰϑχίδ! ργο  !οπλ5 οἵ ἴῃθ Αροςαίγροθ. ΤΗΪς σοποίμϑδίοη ἢδ5 ἀἰγθᾶαγ 

Ὀθϑθη γθᾶςσῇῆρα δγ δῇ πηϊα. 

Μ΄ ἂηὰ Μὲ δῖ οσιδργοιρ οἱ [ἢ 6 [πη γ οὐ πγᾶαπηιϑοΓρῖς 

αἀςοοοςίαίρα ννἢ [6 ςοπηπηθηΐαγγΥ οἱ ἄπαάγθνν, Ὀίσῃορ οἵ (θϑοαῦθᾷ,!η 
(αρρδαοοείᾶ. Τῆ6 Π6 ἃπα ννογκ οὗ Απαγθνν ἂγθ 5 4}]}Υγ ἃοοίρηθα ἴο 
[Π6 ἰαΐθ οἰχίῃ πα θαγίγ᾽ ορνθηΐῃ σθηζςυγίθς. ΤῊ 5 πηᾶγ ννϑ]! "6 ἴοο ἰ[αἴθ, 
θιυΐ ἰη ἃηγ θνθηΐ [6 ἰθχί-[ογπλ ννῃϊςῇ Απαγθνν 566 ἰ5 ΠΊαἢ ΟἸαΘΓ. 
ΤΗΘ ςοποἰμϑίοη οὗ ἃ ουτ[ῃ-ςοηΐϊυΐγ αἴθ ἔογ ἴῃ Απαγθᾶς ἴγρθ ἰς 
πϑοθοοίίαῖθα Ὀγ {ῃ6 ορϑθγναίίἼοη (πιᾶὰὰθ Ὀγ Ὀοΐῃ δοῆπηα πα 
Βοιι5561) [ῃδἴ πιᾶηγ οἵ ἴῃ 6 ςογγθοίίοης οἵ δὶ Ογ Μὸ ΓΘ γοπγ ἰἢ 5 ἴγρθ. 
σἰης6 Νὸ ἰ5 1Π6 οἱρίῃ πη ἃϑοίβηθα ἴο ἴῃ6 πραϑγίν σοηϊθπηροίδηθοιϑ 
ςοτΓθοίοις οἵ ν΄ 5 ἰοχί, [ῃ 6 θχθπΊρίαγ ἴῃ ϑΥ θπηρίογθα πγιϑί Ὀ6 αἱ ἰθαϑί 
ἃ5 Οἰα ἃ5 δὶ ἰϊςϑ!ῇ. Τῇαΐϊ ᾿ἰ ννᾶ5, ἰὴ δεῖ, πγιςῇ οἱαθγ ἰς ποΐ ᾿πΠργο 80 6. 

Ιῃ ΔΠΥ ςᾶ56, Απαγθνν Πἰ πΠΊ5 6} { ννᾶς ΠΚϑὶγ θΘηοιρῇ ἴο ἤᾶνθ {Π|2ΖΘα {ἢ 6 
πηοϑΐ γθορθεΐθα πΊδη μϑογίρί ἀν] | 6 ἴο ἢ ΠῚ ἃ5 {Π6 ἰθχί οἡ ννῆϊςῇ ἢ6Θ 
ςοπγπΊθηΐθα. ΤΉΘΓΘ ἰ5 ΠΟ ΓΘᾶϑοη ννῆγ ἴῃ 6 ραγϑθηΐδὶ θχ θπΊρίαγ οἵ ἰῃ6 
Απατγθδο ἰθχί-ἴγρθ σου]α ποῖ ρο ὈδοΚ νν6}} ἰηἴο ἢ 6 φθοοηα Ἴθηΐζαιγ. 

Βιιΐ, ἃᾷἃ5 σα ΠΊα ἢᾶς5 αἰςφὸ σοποίια ρα, [6 Απαγρᾶς ἰθχί-[ΟΥΠῚ ἰς ἃ 

Γθοθηϑίοη ἰῃ ννῃϊςῇἢ πΊϑηγ οἵ ἰἴ5 γθρδαίηρο ἃΓΘ ργαίυϊους γνοίης οἵ 
[Π6 οτἱρίηδί ἰθχί. ΤΉ θςθ γρνἰϑίοηϑ οἴζθη γϑίϊθεϊ ἰθὺ ἃ οἰγί σοῖς 
᾿πηΠργονθπηθηΐ οὐ ἃ Γθνθγθηζ! θη Ὁ 6] Πςῃπηθηΐ. ΤΉ“ αἱ 1:71, Απαγθᾶς 
ἢ85 [ῃ6 δααϊτοη, εγὼ εἰμι το Α και το Ω ο Πρωτος και ο ἔσχατος, 
αγάννη ἔγοπη 22:13 (ςΐ. 21:6). ΤῊΘ γθρϑαῖρα δααϊζίοη οἵ αγγελος ἰη 
ςσῃμαρίογ 16 ἰ5. ἀποίῃϑι θχαπηρίθ οἱ ἴῃ 6 γθνςθγ(5) δ ννογκ. ΤῆΘ 
οΥ βίη 4] ἰθχὶ γθαας αἀγγελος ἰη 16:3 οηΐγ, θυ ἴῃ 6 Απαγθᾶς γθα δοίογ 
Δααθρα ἰΐ ἰη 16:4, 8, 10, 12, ᾶἃπηα 17. ΜΆ ςοπτρίοῖθς ἴῃ 6 ργοςθϑ5 Όγ 

δααίηρ ἰΐ αἰϑο ἂδἱ 16:2 (ἃ5 αοϑθς Μῆ). Τῇ6 γθνθῖϑθθ ρίοςσθϑϑ ἄρρθϑῖϑ ἰη 
μὴ, Α, Ο, ἃπα ΜΝὸ, ννῆοϑγθ ἴῃ6 αγγελος οἱ 16:3 ἰς αροἰοίθα ἰη 
ςοηίογπη!γ ἴο [6 οἴπϑὺ ἰοςδίίοηϑ. ΟηΪγ Μῆ 85 ἃ γθϑδαΐηρ ποῖ 
ΓΘδα ΠΥ Θχρ σα] 6 ἃς ἃ ςογθαὶ ςοτγθοίίοη, ἔογ ννῃ ΐ σε 6 ννου!α Ὀ6 
ΠΚοῖγ ἴο 84α αἀγγελος ίογ ἰῃ6 ςοθοοπα ἰποίΐαδηςθ οπἰγὸ υϑί [ἢ6 
ΓΘο Πρ ἰοχί ᾿ς οἰγῃ σου !ςα!γΥ σοοα: “ἴΠ6 ἤϊγοϊ....., [ῃ 6 φθοοηα δηρθὶ 
ἐνν, ἴΠ6 {Π|τα..., ἴῃ 6 ἐουτπίῃ ..., ᾶἃη6 50 Οη. ΤΗΪ5 5. ννῆθγθ ννθ πιθϑῖ 

{Π6 ννοικ οἵ ἴῃ ογίρί πα! δι πογ. 
ΤὭΏΘΓΘ ἰ5 ΠΟ σι ρϑίδηϊζ, αἱ γθρᾶϑοη ἴο Ὀθίθνο [ἢ ἱ Απαγθᾶς ὯΔη6 Μὃὸ 

ἤᾶνθ Δηγ σοἰθπηπγαῖίς. γϑἰ αἰ οπϑῃἷὶρ ἴο θᾶςῇ οἴμοι δθχεοθρῖ ἰπ {ῃ6 
ΟΓ ΒΙ Π 4] [[561{. [ἰη ἴῃ 6 ργθοθηΐ ραϊζογς' νίθνν, {6 γϑδαΐπηρϑο ἰη ννῃ ! ςἢ 
Απαγθᾶς ἃΠη6] Μἢὸ σοπουΓ ἃΓΘ ἴο 6 [τραῖθα ἃ5 οτγίρί 8]. Μδ )ἂηα Μδ ἂγθ 
εἰρα Ξςφϑραγαίθίγ ἴο θα ῖ {ῃ6 ἔαςΐ (ῃΐ {Π6ὲγ πηγαί! ργοϊοΐγρθ ννᾶϑ 
αἰοσ6ΓΓ ἴο Μὃ [ῃδη δἰζποι οἵ [Πῃ6Π| ἰ5 ἰπ αἰνία α4||γ. Εογ [ἢ 6 ρυγροϑθς οἵ 
ἴΠη6 ἀρρᾶγαίωυς οἵ [ΠΪ5 δα! τίοη, ἰῃ6 ἰοχί οὐ Μ΄ ννᾶς ἀθίθγπγ)ίπθα ᾿γ ἢ 6 

νυν Πη 655 οἱ [π᾿ τθ θη πηδηιισοτρία, ᾶη6α [Π6 ἰθχί οἱ Μϑ δὃγ ἰῃ ννίϊπϑος 
οἵ ἱννοηἰγ-ουγ(56 6 ΤΡ! 65, ριχίν [.). ΤΗΘ γθεοηποίγαυςσίἊοη οἔτῃθ ἰθχί 
οἵ Αηαγθᾶς ννῃϊςῇ δεῃπηία ἢᾶ5 ρυθ!ςη ρα (ϑέμαίθη, 1, Ραγί 1) πΊοΟΓΘ 
ΠΘΑΓΙγ γθή!θςῖς Μ. Βυϊ ἰΐ ἰς ργοῦθδ!θ [Πΐ Μ΄ δἱ {{π|65 ργϑοϑίνθε [6 
ΟΓΙΒΙ ἃ Απαγρθᾶς ἰθχίὶ ἃς αἱ 2:21, ννῃϊςῇ τᾶς, καὶ ου θελει 

ΧΧΧΝΙῚ 

ΙΝΤΚΟΌΘΟΘΤΙΟΝ 

μετανοησαι ννϊϊῃ ΜΡ" “, Μ᾿ Πᾶς ἰοσῖ ἴη8 ρῆτγαβθ, Ὀυΐ [ἢ6 σοπηπγθηΐ οἵ 
Απαζγονν ἤθγΘ ουρρϑϑοῖς ῃ6 Κηθνν ἰἴ. 

ΕΙΠ ΑΙ γ, ἰἴ ἰ5 Πθοθοϑαῖγ ἴο ςοποίαθγ 6 σἢ ἀγᾶςίθγ οἵ [ῃ 6 ἔργρίϊδη 

ννϊϊπθοοος μή7, κ, Α, ἃπ6α Ο. Τῃαὶ ἴῃθςθ ἰθχίς ρϑὶγ οἵΐ ἰπ ἴῃ 6 ννᾶγ 

ςοῃ πα σξυρροϑοῖς Π666 ποῖ δ6 αἰςρυίθοα. μ47 πα δὶ ἀγθ οὔθ Ὀγαηςῇ οἵ 

[Π6 ἐαπη!ν, Δηα Α ἅπα Ο ἃγθ ἀποίῃϑγ. Βυΐ δεῃπηα'ς Ἰμαρπηθηΐ [παῖ ἃ 

ἀΠ6 Ο τοργθοθηΐ ἃ Κίπηα οἵ “πρυίΐγα! [θχί ἔογ ἢ 6 Αροςδίγρϑοθ πηι σῖ Ὀ6 

γοἰθεῖθα. [ἡ ἰαςΐ, 4} ἔουγ οὐ [ἢ θ56 ννΐπθϑϑθϑ ἃῦθ ἰῇ γθα γ᾽ γηίχθα 

ἰοχίς οὗ Απαγθᾶς Ὧπηα Μῆ. Α πυπΊρογ οὗ πηπυσομ!ος οἱ ἴΠ6 58ΠΊ6 

ςΠγαςῖθυ δυρπηθηΐ ἴῃ 6 γϑργθοθηίαϊίνθς οἱ {ῃϊ]ς5 ἰθχί-[οῦπη. ΤῇΟσ6 

ννῃϊςἢ Ηορςκίθγ ἰηνθοι ραῖθα ἂγθ [Π6 ἐοϊ οννίηρ (γϑαῖθα πγαη5οΓρ δ 

ΓΘ ΠΠπΚΘαὰ Ὀγ ἤγρῇθη5): 1006-1 8ὃ41-2040, 1678-1778-2020-2080, 

2053-2062, 1611, 1854, 2050, Ὧἀπα 2329. δεῃπηία οἰαϊπης 2344 ἃς ἃ 

να! 406 δα αἰτίοη ἴο ἴῃ 6 πηϊπσσμ 6 4[Π}6ς5 οὐ {η6 Εργρτίδη ἰθχίϑ. 
σοἢ πΊα΄ς ονίαθηςθ ἰμαΐ θοίΐῃ Απαγθᾶς δπηα Κα ἂῖθ οἱαθγ ἤδη καὶ 

ΠΘρα ποῖ Ὀ6 τϑρραῖρθα ἤθΊθ (εἴ. σιυαίΐίθη, 1, Ραγῖ 2: 121-135). ΗΙἰ5 
ΔΓ ΓΊΘη ἴς ἃΓΘ ρογοιαϑίνθ. [ἰ γθπγαὶπ5 ΟηΪγ ἴο οὔϑθῖνα [ῃδΐ [Γ ἴῃ 656 
ἰοχί-[ογπηὴς αἰγθααγ αηίθααίΐθ δηα πῇ θηςθ Ν, ἰἴ Ι5. θνθῇ ΠΊΟΓΘ 

ργο Ὀ40 6 {ῃμαΐ ῃϑγ ννου!α [ἰΚρϑνν 56 ᾿Ἰπῇυθηςθ ἴῃ6 ἰθχίς οἵ ἃ ἅηπα Ὁ 

ννῃϊς ἢ ἃγθ [αἴϑγ ἰῃπ Καὶ Όγ ρϑγῆδαρϑ ἃ σϑπίωγγ. Τὶ ἃ ἂπα Ο ςουϊα 

ςοπίθῃονν 6 ἴῃ γϑροκίϊογιθς οἱ ἃ γϑαίνθίγ “πρυίΐίγα!"}΄ ἴϑχί ονθῇ 
ἀραϊπ οὶ ἴῃ6 γϑπηδίπαθγ οὗ ἴῃ6 αγθοκ γα το ἰ5 ᾿πηργο Ὁ]6 οὐ [15 
ίαςθ. Α ίθνν θχαγηρίθς οἵ [Π6 ἰπίθγιογίγ οἵ ἴῃ6 ἴθχί γθργθοθηΐθα ἰη 

{Π6 Εργρίϊαη ννίϊ Π695565 πηιϑδί οσυΐῇςθ ἴο {ΠΠωσίγαῖθ {Π 6 ]Γ σθοο Πα ΓγῪ 

ςἢ ἀγςῖίθυ. 
Οἱ ςοπεοίαθγαθίθ ἰηΐθγθοῖ ἀγθ ἴἤγθθ νᾶγίδηϊς οἵ ἃ οἰ πη} Γ ΠαΐμΓθ. 

ΤΗΘ γϑρδαίηρ δαορίθα ἰη ἴδθ ἰθχὶ οἵ [Πἢ]ς5 θα το ἰ5 φίνθη {ἰγϑῖ. 

5:72 την δυναμιν και τον πλοῦτον και σοφιαν και Ισχυν οἷς. 
Μ8ὃ Ὀ 

την δυναμιν και πλουτον οἷς. Μ᾿ “ “ ΝΑ, ΤΆ Οε 

9:15 εἰς την ραν Και εἰς την ημεραν και μηνα Και 

ενιαυτον Μϑῦ 
εις τῆν ὠραν και την ἡημεραν εἰς. Μ64 
εις την ὡραν και ημεραν οἷς. Μ μή΄ᾳ, ΤῈ Οε 
-- και εἰς τηνημεραν καὶ 

10:7 επι λαοις και ἐπι εθνεσι καὶ γλωσσαις και βασιλευσι 

πολλοῖς Μῆῦ-4 
ἐπι λαοις και εθνεσι οἴς. Μ' μένας, ΤῈ Οὗ 

[1 ννΠ! θ6 ορϑθενθα ἰη ἰῃθ ἱθχίς οἵ Μὃ ἂπα Μϑ ἰῃαΐ [Π6 αγίϊς!θ ογ [68 
ργθροσίτοη, ογ ὈΟΙΉ, ἰς γθρϑαῖρα Ὀϑέογθ ἴῃ 6 ϑϑθεοηα πΠΊΘΠΊ 9 Γ οἵ [ἢ6 

σργίθς, ρθυΐ ποΐ θϑίογθ οι ροθαμθηΐῖ οηθο. Τῆ6 ἔργρίϊδη νν![ Π65565, 
δἰοηρ νυνὶ Μῆ, ἢᾶνθ ς“πηοοίΐμϑα ννῃαΐ ἄρρθϑθαῖβ ἴο 68 ἃ γος 
᾿γγθρ αγῖγ, ἀπ ἴῃ 6 ννογας ἰπ ασυθϑοίίοη ἃΓΘ δἰίοννθα ἴο σἴδπα αἱ ἴῃ68 
ρορίπηΐηρ οὗ {ῃ6 βςϑγίθο οηἱγ. [η 8η θχϑςίϊΥ ἀηδίοροιισ ναγίηΐ αἱ 3:17, 
Α τϑίαϊης {ῃ6 αγίϊς! 6 θϑίογθ ελεεινος δἰοηρ ννίϊ ἢ Μϑ ἢ “ ὁρὶ γνῃ!!θ ἰΐ ἰ5 

χΧΧνίὶ 



ΙΪΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ 

αοΙοῖθα πη Μϑρὶ νῸ. Τῇῆῇϑ ρτγτοροκί[ἰοη [ἢ ἴῃ 6 τϑθρϑαῖθα ννογὰ ογ 
ρἤγαςθ ννᾶ5 86 αθα ἰη «Α]] ἴῃ656 ρίδοθς Ὀγ ἃ γθαδείΐογ σᾶη ἢδγαΐγν Ὀ6 
ἴα Κθη σοϑγοιοίγ. ΤῊ 5 ΚΙπα οἵ δα αἰζίοη ἰ5 ννἱϊ ῃουΐ ρᾶΓα4|16]. [11 ᾿ς αἰ θδγ 
τῃ4ἰ ἴῃ 6 54] σεγ θα] ργθα!θείΐίοη ἔογ σπγοοΐμπθϑος ἅἃΠ6 ςοποίϑίθηοΥ 
ἰς αἱ ννοικ ἰπ {Π6 οἱ πη αἴίοη οἵ ἰῃ 6 ννογα. [ἰὴ Μ' πα ΜΗ, ἃς {ἴῃ εἰΐρα 

Θνίαθηςθ σῇοννϑ, [ῃ]5 σπλοοίῃμ πρ ρίοςθϑς ἢᾶ95 οηΪγ ὑθθη ραϑγίϊ!]γ 
ςᾶΙγίθα [ῃγουρῇ. [ἴ 566 πη5 οἰθαγ αἱ Μ5 ἂπα Μῆ ςοποίς ϑηζγ ργθϑθῖνθ 
ἃ σἰγ!ςῖϊς ἴγαὶΐ οὐ {Πῃ 6 δυΐῃοτγ [ἢ δῖ ἰη οἴ οϑγ ἰθχίς δα ἃ ἰθπάθησγ ἴο 
αἰσᾶρρθαγ ὑπαθγ οογίθαί ςοτγθεοϊίοη. ΤῊΘ ἘΕργρίίαη ἰθχίς αο ποῖ 
ρθγίογπη ννθ}} ἰη ἴῃ 656 ἰποΐδηςθϑ. 

ΤΗουρῇ ἰΐ ἰ5 ποίΐ ροξοίθίθ ἴο οὔθγ. πγοῦθ ἴδῃ ἃ ΓᾶΠ 6] ΟΠῚ 
ορἰθοίίοη οἵ ΘχαπΊρίθο, ἰ(ῃ6 ἰπίθγιογγ οἵ ἴη6 Εργρίίαη ννἱΐη Θοςθς ἰς 
ηοΐ Πᾶγὰ ἴο 566 ἰπ οἴμϑ ρίδεθς ἃς ννϑ!!. ΤῆΘ ἐο]οννίηρ [ἰοσΐ οἵ 
νᾶΓ αἴ! ΟΠ 5 5 ννογῖῃ ποίϊςοηρ ἰη ἴΠ|5 σοηΠΘοίΟΠ: 

1:6 βασιλειαν Ιερεις Μϑ5 “ ΝΑῸ, σε 
βασιλεις και ᾿Ιερεῖς Μ΄ “,ΤᾺΆ 

5:10 βασιλεῖς καὶ Ιερεῖς Μῆὸῦ "49 ΤῈ 

βασιλειαν και Ιερεῖς Α,(ε 
βασιλιαν και Ιερατειαν καὶ 

Ιη ἰῇ 6956 ρᾶϑϑᾶρσθς οηΐγ Μῆ" “ ᾶνθ θοζςᾶρθα [6 ςεγίθα! ϑηαθηςγ 
ἴονν ἀγα 855] πη]! ἡ. (( ἰ5 Ιαςκίπρ δἵ 5:10.) [πη Μ΄ ὁ, 1:6 ἰ5 δϑϑϊ πη αἴ θα 
ἴο 5:70. 1π4 {Π6 τθνθῦςθ ἢδς [ακθη ρίδςθ, ννῃ![6 οὴ 6 οἴμϑγ πάπα δ 
855] ΠηΠ αἴ α Ιερεῖς ἴο βασιλειαν Ὀγ αἰ᾿ογίηρ ἰΐ ἴο Ιερατειαν. 

13:4 τους εμους τους κατοικουντας Μϑ “ 
τους κατοικουντας Μϑ “ 5 μένας, ΤΕ (ε 

1 ᾿ς αἰπγοϑῖ ᾿πηρ οσϑΙθ|6 ἴο ἱπηᾶρσὶπ 6 ἃ σεγθ6 ἰηνθηςίὶηρ [6 γθδαίηρ οἱ 
Μϑ δηα Μ΄. Υϑθῖ [5 πηθαηΐπρ, ᾧροη γϑ[ροεςοη, [5 σἰπηΊρί 6. ΤῆΘ δυῖῃοῦ 
ἔογθοθθς [ἢ αἱ [ῃ6 σθοοηα “Ὀθδϑί'' νν"}}! ἀθίααθ “πλγ οννῆ ρθορίθ ννῆο 
αννθ! οη ἴῃ θαγίῃ." Τῇῆθ οτίρίη δὶ οπηὶϑϑίοη οἵ τους ἐμοὺς ννᾶ5 ΘΔ5|}γ 
γηΔ66 Ὀγ Ποπιοϊοίθίθυΐοη (τοὺς -- τους), ἃη6 ἰΠ Θγθαΐζθγ [6 σῃοσίθυ 
ἰθχί ννουα πο σουδῖ ἀρρθαὶ ἴο σογγθεοΐογς ννῆο ἴθπαθρα ἴο σιιορθϑεῖ 
ἰηἰθγροίί! οΠ5. 

18:24 αἵματα προφητων καὶ αγιων Μῆῆ “5 
αιμα προφητῶν και αγιων Μδ ΝΑ, ΤΆ Οε 

ΗΘΓΘ {Π6 δϑπηϊ τς ρίατγα! αἱματα ἰη ἴῃ6 ναςοῖ θυἱΚ οἵ (ἢ 6 ἀοςυπηθηΐς ἰς 
αἰϑγθα ἴο ἴῃ 6 πγογθ πογπηδί οἰπ σα ϊαγ Ὀγ Μ΄, κ, 4, ἃπα Ὁ. 

20:24 ἡνοιξαν Μϑ 
ηνοιχθησαν Μϑδ“Α,Οε 
ανεωχθησαν Με 
ηνεωχθησαν Μ',ΤᾺ 
ηνεωχθη Καὶ 

ΤΗΘ ἱπηρθγϑοηδὶ {Π|γὰ ρίατγα! ἡνοιξαν, ΘΠρίογθα ἃς ἃ δϑπηἰΖίηρ 
ρᾶϑϑῖνθ θαυϊναθηΐ, αἰσαρρθᾶγς θνθγγννῆθγθο Ρυΐ ἰη Μῆ. Αςοϊ πη] αἰίοη 
ἴο 6 ἐο] οννίη  ηνί(εω)χθη, ἃ γτΟρσυ ἂΓ ρᾶοοίνθ, ἢ ἃς οσσυτγγθα. 

ΧΧΧΝΊΠΙ 
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21:4 καὶ εξαλειψεῖι απ αὐτῶν παν δακρυον απὸ των 
οφθαλμων αὐυτων Μϑ ϑρὶ 

και εξαλειψειῖ τταν δακρυον απὸ τῶν οφθαλμων 
αυτων ΜΜΡΡὶ “ 4 ϑρί (εκ ίογ αττο Νὶ, (ε) 

καὶ εξαλειψει ο Θεὸς παν δακρυον απὸ των 
οφθαλμων αὑὐτων ΜΡ (εκ ἔογ απο Α), ΤΆ 

ΤῆΘ ρτγοποπηϊπηδί γραμπαάδπογ ἰηνοίνρα ἰη απ αὐτῶν ... αὐτῶν ἰς 
αραίη γραοἰθηῖΐ οἱ δϑπη τς σρθθςῇ. [5 σογγθοίίοη Ὀγ 5ογὶ 65 ννᾶς ἴο Ὀ6 
Δηἰςραῖθα, ἃ5 ννᾶς αἰσο ἴἢ6 γϑθνθγθηζίαὶ δα αἰτίοη οἵ ο Θεος. [ απ 
αὐτῶν αἷΪα ποῖ οἴαπα ἴῃ [ἢ6 οτὶρίπδὶ ἰθχί, [ ἰ5. πᾶγὰ ἴο ἱπλᾶρὶπθ 
ΔΊγΎΟΠΘ ννίσῃίηρ ἴο δαα ἰΐ. (ίθαγίγ, ἴῃ. σεγθθς' ρτοοα!νίγ ἔογ 
ΘΙ ΠΎ] Π αἴ! αὶ ΘΟ ΠΡ ΓΟυρσῇη 955 ἰη {Π6 δυϊῃοτβ σἴγ[θ ἰς ΟηςΘ ἃρϑίη δἷ 
ννοσκ. 

ΤΗῆ6 συθοίίοη ΓΘπΊαίη 5, Ποννθνθῦ, Οἡ ννῃῆϊςῇ οἰα6 οἵ [Π 6 ςἴ πη πη 

{ῃ6 Εργρίϊαη ἰθΘχίς σῃου!α ὈΘ6 ρίαςορα. ΤΗῊΘ σοοἰυζίίοη ἴο ἢ ]5 ργο 6 ΠῚ ἰ5 
α'αρα Ὀγ ἴῃ σγοὺρ 1006-1841-2040 ννῃϊςἢ, ἃς δεῃπηα αἰςο οἄνν, 

ρϑίοηρο ἂἃπῆοηρ ἴῃ ννίϊπθοοθς ἴο ἰῆθ ἰθχί ουπα ἰὴ [ῖἢ6 οἷα 
ΓΔ Π σοΓρίς. δ᾽ ση! Πςαηῖίγ, αἱ 15:2 {ἴῃ 6 ΓαπηγΥ γθας ἴῃ 6 ΘΙΓΓΟΊΘΟΙΙ5 
ἰγαποροϑίτίοη οἱ Μῆὸ πηθηςὶ}. οηθα θαγθγ, εκ τῆς εἰκονος καὶ εκ τῆς 
θηριου αὐτου. (ΤῊ 6 πηδηιιοοτρίς 1006-18417, οννθνθγ, αἀγορ [ἢ 6 
ἂνν Κννᾶγα αυτου.) ΤΗΪς5 σκυρροοῖς ἰῃί ἴῃ 6 Εργρίϊδη [ἀπη}}γΥ οἱ ἰθχῖς ἰ5 
αθοσοθησθρα ἔτοπη Μ, [πουρσῇ παίωγα! γ {ῃ6 οἤδθηαϊηρ ἰγαποροσί(!οη 
Π85 Ὀδθθη ςογιθεοῖρα ἰπ ποσί οὗ [ἢ 6πλ. Νονογίμθίθος, [ῇῆ9. πΊᾶην 
Δργθθπηθηΐς ννῃίςῃ μῆ7, ν, 4, ἃΠ6 Ὁ σῇδγθ ννϊ[ ἢ ΜΡ δραϊηϑί Απαγθᾶϑς 
ςὰη ἴῆθη 6 θχρίδιπθα ἃ5 συγνίναίς οἱ ῃθῖγ 856 ἰθχί. Τῆιι95 δη 
ἀργθθπηηθηΐ ἰἰκθ ἴῃ 6 οὔθ δἱ 22:15, ννῆθγθ [ἢ 6 αγίϊςἰθ. αἴϊογ πτὰς ἰς 
ατορρθα ὃγ Μϑ “, ν, ἅἃπα Α ([ποιιρῇ Ν' αἰ5ο ἰγᾶῆϑροϑθς φιλων και 
ποιων), “ἢ γρίγ 5ϑῖς. οὔθ σα οἵ [6 ἐαπηγ ἴγθθ οἵ ῃθ ἀροςδίγρεθ 
ἀραϊησὶ {ῃ6 οἴπϑγ. [ἢ [ῃ6 9ς4ΠΊ6 ννᾶγ ἴθ ἀργθϑπηθηΐ οἵ μ᾽7 νι τῇ Μϑ", 
'η Γρδαίηρ ἴῃ 6 δϑπη Ζίηρ ςοποίγυςςίοη εκ τοῦ καπνου «ἱ 15:8, ἰς 
ἀραῖη ἴῃ6 ουγνίναί ἰῃ ΟΥΘ Εργρίϊδη πηγᾶπμιοοτρί οὗ ἴῃ 6 Μὸ Ρ8ς6 
Γθδαίηρ ἰοοσῖ Όγ ἴθ οἴμϑγς. Τῆ6 “οεγί θα! σογγθοΐογο σου α ποῖ γρϑοίοί 
[ΠρΓΟν]ηρ ἴΠ|5 ἴο γῆ αθΧ ἰΐ ἃ5 [ῃ6 γϑθρα!ᾶγ ρθη ἶνο (-- εκ του) αἴζθγ 
εγεμισθη. 

ΓιΓΠΘΓ δηίγοις οἱ [ῃ6 ἰθχίμδί ργο!θπης οἵ ἴῃ Αροκςϑδίγροθ 
ςαηηοΐ Ὀ6 ιἱπαϑγίακθη ἤρθγθ θχοθρί ἴο πγιϑθηϊὶςοη ἴἤγθθ ἰαπΊλοις 
Κριτίου 5 Γγρδα!ηρο5 παῖ ἤᾶνθ ἰουπα ίανοῦ ἂἴ οὔθ {{ΠῚ6 ΟΓ ἃποίῃθυ. 
Τῆιι5 [Π6 γϑδαΐηρ λιθον ίογ λινον αἱ 15:6, ξςξιρροτῖρα ᾿γ Α, Ο, ᾶἃπαὰ 
οἴξθγϑ, ἰ5. εἰθαγίΥ ἃ σεγί θα] Ϊα μαθγ, αθορίΐθ 5 ἀθίθηςθ ὃγ Ηοχί (-ί. 
Α΄ς την αγατπην ίοΓ τὴν γην «αἱ 12:12). ΤῊΘ ο'πρυ αγ γθδαΐϊηρ οἵ Α αἵ 
5:9 (-- ημας) ςᾶηποῖ ροκ5!ίγ Ὀ6 ςοτγθεῖ. ΤῊΘ [οϑ5 οἵ ἱπαϊνία μα! 
γννογας ἰπ ἴῃ6 πγᾶηιμϑογίρῖίς ἰ5 [6 πτοςῖ ζοπηΠΊΟΠ Οἵ 4} σεγί αὶ [δι 15. 
ΤῊΘ ροϑϑ! ΠΠ|γ τΠμᾶΐ ἃ ΠΠπ Π-οθηΐυγγ ἰθχὶ ἤθγΘ ρίθοθνθο ἴΠ6 οτίρίπδι 
ἃραϊ ποῖ ῃ6 γϑοῖ οἵ ἴῃ αγθοκ (γα! τ] Ὸ ἢ ἰ5. πίη 65] ΠΊ4}}γ 5ΠΊ4|]. 
ΓΙΠΑΙγ, [η6 γθδαΐηρ απὸ ο ὧν και Οῆν ... ἰ5 ἃΠ ΘΙΓΟΓ Οὗ [Π6 58ΠΊ6 
Κίηα ἰπ ννῃϊςἢ ἰῇ ποπΊΘη ϑ5ΔΟΓΠΊ ἴογπη ΘῪ ννᾶς ραγίἰς]|γὶγ 

ΧΧΧΙΧ 
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σι 5ΟΘρίΌ[6 ἴο ἀςοοία θη ἴα! οη 55 Οη. (ΟΠΊΡ ἀγίσοη νν ἢ {Π 6 Γοἱ] οννὶην 
ςοηοίγμυςσίοησ ἢ νθῖϑθς 40 πα 5. νν]]!! φῇονν ἰῃαΐ ἴῃ 6 ποπηπαίϊνθ ἰς 
566 ίοΓ ἴπΠ6 ἀρροπί[ΙΟοη ννὶῖῃ ἃ ννογὰ ἰπ ἴῃ6 οδ]ίαθ ς856 (ςΐ. 
δίυασίθη,1, Ραγὶ 2:239-40). ΤῊΘ δυΐμοῦ ογὶρί πη! }Υ ννγοΐῖθ: απὸ Θεοῦ ο 
ων και Οῆν Και Οο ἐερχομενος. 

Ιη ἴῃ6 ἀρράγάᾶίως οἵ ἴῃ ΚονροίδίἊ.οη ἰθχί, [Π6 οἰρίωπη Μ ςἴαπας [οΓ 
[Πῃ6 ςοποϑθηϑις οἵ Μ᾽ " “, ννῆ!|6 '9ὲ γοργθςθηΐῖς Μϑ ρίιις ἂπγ ἴἤγθθ οὗ 
1Π6 γϑπηαἰ πίπρ ἰουγ βγουρϑ. Οἴΐθη 3ὲ γαργθϑθηΐς δ} ἔΐνθ σγοιρϑ. Βαϊ 
[ῃΠ6 ςοπεοίυθηΐς οἱ Μ τοπηᾶὶη αἰννᾶγς ἰῇ 6 ςαΠΊ6 ννῆθηθνθι [ἢτθθΘ 
δΓοΟΙρ5 αἰνία 6 ἀραϊ ποῖ [ῃ 6 ἵννο οἴῃθις. Τῆ6 αφίθοζἝἊςοη οἵ θ ϑγ Μϑ οὐ 
Μ΄ οἤξεϊςνθί᾽ς πϑραΐθς {ῃ6 56 οἵ [ἢ!|5 οἱρία πγ. ΤῊ 5 ννᾶς γι οἵ Μϑ, 
αθορίῖθ [ἴ5 5Π14} ο'Ζθ πυπγηθγίς! γ, Ὀθοδας6 ἰΐ κἴοοα δἱ [ῃ6 ἴορ οἔ [ἢ6 

σοι ΠπΠηᾶ ΟἹ ἴῃ ᾿ίᾶηςῇ ορροσίίθ ἰμαΐ οὐ Μῆ. Βυΐ «ἷςο Μ΄, 
ποϊννΠοϊαπαΐηρ ἰἴ5 σθοοπαδγγ οἢ ἀγαςίθγ, ἰ5 ἃ ννἴπθ95 ἴο [ῃ6 Μῆ ἴγρθ 
οἱ ἰθχί ννῆθηθνθυ. ἴῇθγ ἂργθθ. Τῇ Ἴσοπουγγθησθ οὐ δ} [ῃγθθ 
ρΙοαυςοα Ροΐῃ πωπΊθγίσ! γ πα οἰ θπηπγαίίςα! γ ἃ ΜΜα]ογγ Τοχί 
ΓΘδαΐηρ η ἴῃ 6 γυθϑοῖ 5656. 

Α-ς ννᾶς5 6 ςᾶ56 νυν [Ιοῆη 7:53--8ὃ:171, [Π6 Αροςσϑίγρϑθ ἀρραγαῖιϑ 
γννᾶ5 ποΐ αἰνίαρα ἰπΐο ἵννο ρϑῖί5ς. Τὸ ἤᾶνθ οὔθ 950 ννουἱαὰ ἢδνθ 
ςΓΟΠΊρ Ιςαῖθα {ἴῃ 6 τρδαθγς οἤξογίς ἴο σοπίραγθ ἴῃ αδἴα ννίϊῃ [ἢ 
ΡΙΌΟΡροΟσΘα σοἰθπηπηαίίς γθοοηϑίγυςς οη. Αασα!τοηα!γ, ἰῃ 6. πυ πη ογ οἵ 

αἸσαργθθηηθηΐς ννἢ [ῃ 6 Οχίογα Τοχίως Κθοθρίως ννᾶς πηι σῇ ρσγθαΐθγ 
[ΠΔη ἰη ἴῃ 6 οἴμϑγ θοοκς οἵ ἴθ Νϑνν Τθοίαπγθηΐ. Τῆς {Π 6 σἰΖθ οἔ [ῃ6 
ΠΠγοῖ ἰΙθνθὶ οἵ ἀρραγαΐίως ννομα ἤᾶνθ θθθη πη ςῇ θηϊαγρσθα ἰπ ΔηΥ 
Θνθηΐ. ΤῊΘ πο ςίοη οἵ θνθεγίῃίηρ ἰπ ἃ σίπρίθ ἂἀρραγαΐις, αθορὶῖθ [5 
ἔΠΠπ6ςς͵, ΞΘΘΠΊΘα ἴῃ6 ΟΠΪγ 5θη 5106 ργοσθαμτθ. 

Α5 ννῃ ]οἤη 7:53--ὃ:171, ννῆθη ἃ ἔδπη! γ σγοὺρ ἰς5 εἰΐρα, [ἴ πηᾶγ ὈΘ 

ἰηΓθιγρα ἰῃῖ ἃ σιὐοίδη τ! πηα]ογγ οἵ ἰζ5 γθργθοθηζαϊνθο σοπουΓ. Α 
ρδΓ[ ΠῚ αθοϊρη δίίοη ἰπαϊςαῖθς ἃ οἰσηϊ Π!ςδηΐ σορ]. Π{ ΟΠ ἰγῪ ΟΠΘ ρϑΓ[ ΠῚ 
οἰἰἴίοη ἄρρθδῖς ίογ ἴῃ 6 σγοιρ ἰπ σαυθοίίοη, ἴῃ 6 γϑπηδίπ αθγ οἵ ἰΐς 
ΓΠΘΠΊΌΘΙ5. πηᾶΥ 6 ἴοο αἰνίαρθα ἴο εἰΐθ ίογ. ἂἃποίΐῃϑθι γθδαΐηρ. 
ΑἸτϑγπαϊίνθγ, ννῆθγο 9ὲ ογ΄ Μ ἀρρϑαγ, [ῃ8 γϑπιαίπαθγ οἵ {Π6 ργοιρ 
(οΥ πηοσῖ οὗ 1) πηίρῃξϊ θ6 σοπηργθῆθη θα νν ἢ] πη ἴῃ 656 ο“ἰρίβ. 

[2μ6 ἴο ἴῃ 6 ΠΊΟΓΘ ρΓθοίσ6 ἰηΓογπγαίίοη ἐγησῆθα Ὀγ Ηορσκίθυ, ἰἴ 

γνν ἂς ροΞ5|0|6 ἴο πο! μα 6 ἃ ἰᾶγρ θοῦ ΠΟΠΊΘΘΓ οὗ σρϑι ]!πηρ νᾶγαί!οης ἰη ἴῃ 6 
ἈΑροςσαίγροθο ἂρρϑίαίως. Βωΐ Θνθῇ ἤθιθ ἰῇ ναγίᾳ[Ιοὴς οὔ ἴῃ6 
ΓηΟνΔ]6 ὦ ἃγ6 ἰγθαῖθα 85 ἴπϑγ ννϑῦθ ἰη ἴῃ 6 οἴῃ ϑγ ρᾶγῖίς οἵ ἴῃ Νθνν 
Τοςοιαπηθηΐί. 

Α ἔθνν 5πγ4||6 Γ᾽ ἔδγ }} [65 οἵ θχίς ἂἃγθ ἰρπογθα ἰπ 6 δρρϑζϑῖίιις οἵ 
115 Θαϊτίοη, δίοπρ νν [ἢ [Π 6 πη σα] 6 4|{|{65 οὐ [6 οἱαθὺ ἔργρίίδη 
νν᾿ἴπθοςθς, 8Π6 50ΠΊ6 ἰςοϊδίθα ἰθχίς ηοΐ θαϑιγ Ια θητ θα ννἢ οπθ οἵ 
16 πιαίη ργοιρίηρο. [ἰ ννᾶς ποῖ (οι {Παὶ ἂῆγ οἱ ἴῃ6 δχείμαρα 
νυν ηθοοος. ννουἱαὰ αἰΐθγ ἴ[ῃ6 θϑϑίς οῇαρθ οὐ ῖἢ6 σοἰθπηπηδίϊς 
Γθοοη ἰγαςσίίοη οἱ ἴῃ6 Αροςαίγροθ. ἔογ ἴῆ6 σοπχνθηίθηςθ οἵ [6 
Γθααθγ, ἴῃ 6 πηδηιςογρία ννῆῇοσθ ἰθος ΠΟΥ ννᾶς ἴακθη ἰηΐο δεοςοιιηΐ 
ίογ ἴῃ 6 ἤἥνθ Μ δργοιιρ5 ἃγθ [ἰσῖθα ἰη ἴῃ 6 Ταῦ! 6 οἵ Μη μςογίρί απ.) 165 
(Ρ. Χχἰν [.). ΄1π τῃ6 Πἰσῖ, τῃ6. οἴαπααγα Νθὸνν αἴθροῖυ ΠυπΊΡΟΓς. ἃΓΘ 
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ρίνθη {ἰγοῖ ἀπ αὶ ἃγθ ἰο!]οννθα ὃγ ἴῃ 6 πυπηθγίςα! ἰαθητ Πςαἰίοη5 α566 

Ὀγ Ηορκίθνυ. 

ΤΥ Ε ΓΟΝΘΙΘΕΚΝΑΤΙΟΝ5 

Τῇ ἰογπιαΐ, ἰγροργαρῆγ, δὯηα ρυποίωυβίοη οὐ 6. Ογθθκ Νονν 

Τοςοίαπηθηΐ Αςςοτγαΐπρ ἴο 16 Μαϊογίῖν Τοχί ννθγθ σῆοβθῃ ἴο ργοαάμεθ 

{Π6 ργθαΐθοϊ ροϑϑί!6 οἰαγίγ ἂἃπηα Ὀθδυΐγ, ἃ5 νν6}}! ἃ5 ἴο ργοπηοῖθ θᾶ56 

οἵ τρααΐηρ, θορθοία!!Υ ἴογ πϑνν οἰυμαθηΐβς οἵ Ογθοκ. ΤῇΘ ἰγρθϑίδοθ 

ςροἰδοῖθα ἰς ποῖϑα ἔογ ἰΐς γρδα δ᾽ {Πγ, ἃΠα σἰης6 ἰἴ [5 ποΐ ἰἴ4|]ς]Ζρα [ΚΘ 

ΠΊΔΩΥ Οτροκ ἰγροίδεθς, ἰΐ ἰ5. θορθείδ!Υ ἂρρθαίϊηρ ἴο ἴῃοϑβθ 

ἀοςιιςοίοιηθα ἴο ἰαπρυᾶρθο ἰπ ἴῃ βοπηδη δἱρῃαρϑῖ. ἔογ θᾶϑγ 

γθίθγθηςθ ἴθ νϑῦθθ ΠιπηΡοΓ5 ἰπ ἴῃ 6 ργθοθηΐ ννογκ ἃῖθ ἰοςαῖθα δἵ 

Ρορίππίηρο οἵ νθῦϑθς, γαΐῃϑγ [ἤδη ἰπ ἴΠ 6 πηαγρίη. 

Επρ! δῆ δι {{{65. δίιαΐθος ἰηπ ρϑογεοηοίορΥ οἵ ἰθαγηΐηβ 
αοπιοποίγαϊθ ἰῃαΐϊ {ῃ 6 οἰ 455 σα! ἰᾶησιαρθο, Ὀοίπρ Πίσῃ ϊγ ἰπῇΠ θοεῖρα 

δηα αἰ σα! ἔογ πιοοσῖ πιοάθγης, ἃγθ ΠπΠΊΟΓΘ θαϑΪγ ἰθαγηθα ννῆθη ἴἢθ6 

ρᾶγαργαρῇς ἂθ ἱπίγοαυςθα ννίῖ ἢ ουρββθϑίίνα {{|65 ἰπ ἃ ἰϊνίπρ 

Ια σιαρθ. Τῆ6 συΐίςκιγ υπαφιοῖοοα ΕΠ 50 {{ΠΠ6-5 {Πρ 56 γ [ἢ 6 Ὀγαΐη ἴο 

οχροεῖ ἴῃ6 νοςᾶθυ ίαγΥ οπθ ἰ5 [ἰκϑὶγ ἴο βποομηΐθγ ἰῇ ϑυςῇ ἃ 

ραγαργαρῇ. (ᾶγθ ἢᾶ5 Ὀθθη ἴακθη ἴο πλᾶκθ [ἢ 8 {{||65 οδ᾽θεϊίνθ πα 

ἐαςεῖωα! γαῖμθγ πη ἰπίθγργοίίνθ. Ὁμῃίθηγ ἰη ἴΠ6 ροσροὶς ἴῃ6 γθδαθγ 

νν ἢ}! αἰσο πα εγοϑ5 -γθέθγθησθα παθγηθαΐῃ πηᾶηγ ρᾶγαργαρῇ {{Π|65. 

Τῇ 96 ρίνθ ρᾶγα!!θ! ογ γϑίαῖθα ρᾶγᾶργαρῇς [πη ἴῃ6 οἴπεβι ροϑρείβ Ὧπη6 

οςςδοίοπ δ! ν οἰςθννῆθγο. [ἰ σμου!α ποῖ θ6 δϑοοιπηθα παῖ [ἢ 6 σγοϑ5- 

Γθίθγθηςθ ἰ5 πθοθςοδγ Υ ἴο ἰῃ6 σ4ΠΊ6 ἰπεαθηΐ οΥγ οςςδοίοη, αἰϊμουρῇ 

Ιΐ οἴζθηῃ ἰ5. 
Ριιπείι αἴΐοπ. Α5 ἰ5 ρϑηθγα γ Κηόννη, ἴῃ πηοϑσῖ δηςίθηΐ Νὸνν 

Τεςαπηθηΐ πιαπιιϑοτρίς 86 νἰγίαα! Κ πο ρυπείυκίίοη, ἃηα ΟΠΪγ 

σγαα 4} } Ὺ ννθγθ νᾶῆίοιις Ὀγθᾶκς ἱπαϊςαῖθα. Τῆς ρεϑγίοα ἂπηπα [ἢ6 

(ΟΠΊΠΊἃ 8ΓΘ 566 ἰπ Οτροκ 85 ἰπ οἴῃ οϑγ ἰαηρυᾶρθο οἵ [π6 ννοτα, Ὀυΐ 

{πῃ6 {π||6Δ ἀοΐ ἄρον ἰῃθ [πὸ ἰ5. υ566 ίογ Ὀοΐῇ ἃ ςοίοηῃ ἃπα ἃ 

ςργηϊςοίοη. Τῇ 6956 ἴἢγθϑ πηᾶγκο οἵ ρῃηοεῖ μαἴίοη ἤᾶνθ Ὀ6θη γθίφί πη 6α. 

Οπθ ρυπεϊμαίίοη πλᾶγκ ἢᾶ5 Ὀθθη σῃαηβθα ἃη6 οὔβ ἤἢδ5 Ὀβθη 

δα αρα. [ἴ ννᾶς ἀφείαρα ἰμαῖ οἴηπςθ ἴῃ Ογθοκ συροίίοϑη πηᾶγκ (;) ἰ5. 50 

ννἰαθὶν θα ἴογ ἃ πιᾶ᾽ογ Ὀγθᾶκ ἰῃ πγοϑί ἰδηραρθο, ἰ ννου!α Ρ6 Πεἰρ- 

ἔμ! ἴο γθβρίαςθ ἰξ ᾿γ {πε δἰπγοϑῖ απἰνθύϑα! ! Υ 566 αὐ θοίίοη πλᾶγκ. Τοαᾶγ 

θνθη θρτονν 565 [ἢϊ5 συθϑίίοη πηᾶγκ. ννΗ 6 ἃ σἴααθηΐ θνθηζωυδ !γΥ 

ζΟΠΊΘς5 ἴο ᾶςοοςίαϊο ννῃαΐὶ ἴο ἢἰπιὶ ἰΙοοκε [{κΚ6 ἃ σϑπηίςοίοη ννίῖῃ [ἢ 6 

6 θὰ οἵ ἃ ασυρϑίίοη, ἰξ πϑνϑὺ δοῃίθνθο ἴῃ6 ἱπηρᾶςΐ οἵ ἴῃ 6 υὑπηίνθγϑδί 

ΠΠΟαθΓη σα υθοίίοη ΠΊΔΓΚ. 
[1 ννᾶς αἰςο ςοηϑίαθγθα ἰῃαΐ ἰπ ἃ πιοάθγη θαϊζίοη οἱ ἴπ68 Νὸνν 

Τοςίαπηθηΐ [ἤθγ σῃουϊα Ὀ6 αἱ ἰϑᾶϑςῖ σοπΊθ ϑθηΐθηςθϑο θηαὶηβ ννυϊῃ 8η 
Θχοϊπγαϊίοη πγᾶγκ. νν ἢ ἢΠ6 ννίἀθοργθδα υ56 οὗ [Πϊ|5 σγπηθο! ννου!α Ὀ6 

[οο  σἢ, ἃ ςαγϑίμ! ἂπα [υαϊείους Θπηρ!ογπηθηΐ οἵ ἰΐ 5θθπλ5 ἢϑίρίμ!. 1 
ἰ5 ἤθγθ 566 [655 ἴῃδη ἰῃ ἴῃ 6 (θγγηδη ἰγδα το δη αὶ πηογθ ἴδῃ ἰη ἴῃ 6 
Βγ τς. (ογίαϊ εἰν Ποῦ ἂῖθ 50ΟΠΊΘ σθηΐθηςθϑ, θορθοίδ!ν ἰη ἴῃ6 
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Αροσῖ!6 Ρδα!, [δἰ ἂγθ θχεϊ[ἰπρ ΘΠ ΟυΡἢ ἴογ 8ἃη θχοϊπγαίίοη πηᾶγκ. ΑΚ 

1Π6 Επρ 5 ἢ ννγίϊογ, θογοίῃγ ἰ. ϑᾶγθγϑ, θχρῦθοορα ἰΐ, γθέθεγιπρ ἴο ἢ 6 
Ιπεᾶγηδίϊοη, “1 [ἢ ]5 ἰση θχοϊτπρ, ογ ἤθανθη΄ς 5φᾳΚΘ, ννῃαΐ ἰ52΄΄ 

Οιοίαϊ, οη ΜΜαγκς. ἰ Πᾶς ποῖ Ὀθθη γα! το ηδὶ ἴο 56 συοίας!οη 
ΠΊᾶΓΚς ἰὶΏ ἴῃῆθ ατἴρθοκ Τεοϊαπηθηΐ θχοθρῖ, ἰῇ ΞΟΠΊΘ θαϊζίοησ, ἰοῦ 
αυοϊίαί[οης ἔγοπὶ ἴῃ 6 ΟΙα Τοοίαπηθηΐ. ἔχρθγίθηοθ 85 σἤοννη [δαῖ 
ΟΥΘοΚ δἂπα [δἴϊη οἰαϑοίοϑ ἃΓΘ θᾶϑίθυγ ἴογ οἴυααθηΐϊς ἴο γθᾶαὰ ννῆῇθη 
αυοῖρα πγαί Θγίαὶ 8ἃη α ςοηνθγοαίοπ 5 ΓΘ ἰπαϊςαῖθα Ὀγ 50ΠΊ6 οοτί οἵ 
αυοΐαϊς!οΟη πγᾶγκο. δυγθίν ἰη 6 οἰαϑοὶς οἵἉ οἰαςοῖςς οἱ (ῃτγ σι ΘΠ] ΟΠΊ, 
[1η6 γθοκ Νονν Τοοίαπηθηΐ, δανδηΐαρθ σῃουία 6 ἴακθη οἵ [ἢϊς 

ΠοΙρίμ! αϑνίςθ. 
Νοῖ οηἱνγ ἢᾶνθ σμοίαϊςοη πΊᾶγκο ὈΘΘὴ 566, Ὀυΐ ἰη ἃ 

ςοηνθγϑδίίοη οἵ ἵννο ΟΥ ΠΊΟΓΘ σΘρθάᾶκθρΊς, θᾶςῇ ἤθνν σφρθακθϑγ'ς ννογας 
86 ἰπαθηΐθα. ἰπ ουςῇ αἰαίοριιθς ἃς ἴῆοϑθ οἱ οὐὔὖγ [ογὰ ννίϊῃ 
ΝΙςοαθπημς ἰη Ιοἤη 3, ἀπ α νν (ἢ 6 ϑαπγαγίίαη ννοπηδη ἰη [οἤη 4, 1 Π 6 

[γραυθηΐ οἰθαγ ἱπαϊςαίίοη οὐ σῆϑηρθ οἱ φρθακϑῖ δαας οἰδγιΐγ ἂἃη6 
[ηΠἰθγθοῖ ἰο ἴῃ 6 γθδαίηρ. Βθοδι 56 δϑπη τς σἴγίθ ἴθηας ἴο ὈΘ νϑίγ οἰθδγ 
η΄ ἰπίγοαοίηρ ϑρθᾶκθρίς, ΟΥΓΥ θνθῇ [Γραμπαδηΐ [τοΟΠῚ ἃ ννθοίθγη 
νἰθννροίηΐ, ννῆθη ἴπθγθ ἰ5 πο ἰπαϊςαΐϊΐοη οἵ ἃ ἤπθνν ϑρθᾶκθϑγ ἰΐ Πᾶς 
Ὀθθη δοϑιπηθα [Παΐ ἴΠ6 αμοϊΐδ[οη σοηἑη 65. μη{}]} [ΠΘΓΘ ἰ5 ἃ αἰθαγ 
ὈΓΘΑΚ. 

γΜΗΠ6 Επριϊϑηῃ αμοίαίϊίοη πΊᾶγκο ἃΓΙΘ 566. ογ. ΟἿαϊί ΠδΙῪ 
ασυοίαϊοη5, Ετθπσοῇ αυοίαίϊίοη πηᾶγκο, ςαἰθα ρμωθηηθῖς, ἃγθ 
ἱπηρ Θπγθηΐρα ἴο αἰςιηρσυΐσῃ ΟΙα Τοοίαπηθηΐ συ οἴαίοησ ἰη [ἢ 15 Νὸνν 
Τοςοίαπηθηΐ. 

ΟΙα Τοοίαπιορηΐ Οιοίαί οΠ5. (οπηρίοῖθ ἀρσγθθπηθηΐ ἃ5 ἴο ννῃαϊ 
ςοησίυἱθς 4η Οἰα Τοοίαπηθηΐ ασμοίδς οη ἰ5 ᾿πΠρ σοι! ὈΓΘ, σ΄ ΠῸΘ ΠΊΔΠΥ 
οἵ {ῃ6 συοϊα[᾿οης5 ἃγθ ποΐ ννογὰὰ ἔογ ννογὰ, ἂἃπα οἴμϑις ἃΓθ ἵγοπη ἃ 
ἰγαηοαίίοη οὐ ἴῃ6 Οἱα Τροϊαπηθηῖ. ᾶγηγ, ἤοννθνθγ, δἂῖθ σωυϊΐθ 
οὈνίομοὶγ αἰγοςεῖ συοϊαδί[οης γαῖ θγ ἴῃ 4πη δἰ ς᾽ Οἢ5 ΟΥΓ ΠΊΘΓΘΙγ ἴῃ 6 56 
οἵ ΟΙα Ἰοςοίαπηθηΐ ἰάῆσυᾶσθ. ΤῊ γρϑίθγθησθο ίογ Οἷα Τθοίαπηθηΐ 
αυοΐδί!οη5 ἃΓ6 ρίνθη δἱ ἰῃθ ροίζοπ) οἵ {ῃ6 ρᾶρϑ, θθίονν ἴῃ βφθοοηᾶ 
ἀρρϑγϑίιϑ. 

(αρ [α]]Ζαϊϊοη. ΤΡ πηοσῖ ἂποίθηΐϊ πηδη ϑογίρί5. οἱ ἴῃ 6. Νονν 
Τοςοίαπηθηΐ ννθῦθ ννγ θη πη αἰ -ςαρὶΐαί ἰοἴϊθγς (πος! 45), Δηα [ἢ 656 
Ιαῖθγ ννθῦθ γθρίδεθα ὃγ {ῃ6 9ςο-οί!θα πηϊπ σου !θ. σογὶρῖ ἰη ννῃϊςῇ 
θνθγγίῃίηρ ννᾶς ννγ 116 η πη ννῃαΐ ἴοαάδγ πλίρῃΐ Ὀ6 ςα]!θα ἰοννθιτςᾶ56 
Ιοτἴθγς. [0 πη σου 6 ἰθχίς ἴῃ Ὀθρίππίηρο οὗ οϑθείϊοηϑς ννθῦθ οἴϊθη 
ΠηάΓΚοΘα Ὀγ ἰαγρθὺ ἰθίζθις, ἃ ργαείίσθ γρήϊεϊρα ἰὴ πηοσί συγγθηΐ 
ργηἴθα ογθοκ ἰθχίς ογ ςὰρί 4] 5. [1 85 ὈΘοΟΠΊΘ δο]ΟΠΔΌΪ]6 ἰη γθοθηΐ 
αφοδαθς ἴο ςαρίΐ4||Ζ6 [655 ἃΠη6 655, ἃΠη6 50 θνθη [ἢ 6 ννοῦαὰ ἴογ Οοα ἰ5 
ηοΐ ςδρ 4! ΖΘ ἰη πτοσΐῖ πηοάθγη Οὔθοκ Τοοίαπηθηΐῖς. Α ςΟΠΊΠΊΟΠ 
ΡΓδΟΙΙςΘ ἰ5 ἴο σκαρί ἴ4{1ΖΘ [Π6 {ἰγοῖ σϑθηΐθηςθ ἰῃ ἃ ραγαργαρῇ δηα Ἴσθγίδίη 
σϑηΐθηςθο νυν} {Π6 ρᾶγᾶργαρῇ. Τῆ6 ραϊΐοῖς αἀθοία θα ἰδαΐ ἰΐ [5 νϑίγ 
ΓΟ γάγγ ἴο σαρί4|1|ΖΘ ἴη6 ορϑηΐηρ ννογὰς οἵ 5οΠΊ6 οθηΐθηςθο δηα 
Ποῖ οἴποις; 50 δ! σϑθηΐθηςθϑ ἰη [ἢ 5 θαϊϊίοη θθρίη νυνὶ ἢ ἃ ςὰρίία! 
Ἰοῖῖογ. Ιἴ ννᾶς αἱϑο αθείαρα [ῖῃαϊ ἰῇ (γί οιίαη. ἰγαα τοη οἵ 

ΧΙ 

ΙΪΝΤΚΕΟΌΘΘΤΙΟΝ 

ςἀρ τα! Ζίη σα ἴπΠ6 πᾶπιθς οἵ ἴῃ6 ρϑίϑοηβ οἵ ἴἢ6 Ἰπηϊῖγ ννου!α Ὀ6 

[οἱ] οννθα ἰπ [Π6 ργθοθηῖΐ ννογκ. Αἰ5ο ςαρίτα!Ζθα ἀγθ πγοϑῖ οἵ [6 {Π|65 

οἵ οὐυγ οτγα, στῇ ἃ5 ΔΑΙρμᾶ ἂηα Οπτοραύ, “ϑοηὴ οἵ Μαπύ, ἂηα ςρνθῖαί 

γῆογθ. Τῇ ἂπείθηϊ πιαπιςογίρῖς. ἰπαϊςαῖθα σοτ-οα! } 66] Ποίγ ΠᾶΠΊΘ5 

(ΠΟΠΊΪΠἃ 580Γ4) ἰπ ἃ σρθεῖΐδ! ννᾶγ, ἃη6 ἰΐ ννᾶ5 ςοπϑία θγθα [Παΐ 

μοπογίξϊς ςἀρ τα! Ζαϊοη ννὰς ἃ συἱίαρθ!ο σουηπίθγραγί ἴο {Π|5 ἀπείθηΐ 

{γα !ἰοη. 
Ροοίϊς Εογπι. Οιιοίϊαςίοης ἔγοπὶ ἴῃ 6 Ροαϊπλ5 Ὧἃπη6 οἴπϑγ ροείϊς 

ροτγ[ἰοπ5 οὗ ἴῃ 6. Οἱα Τοοϊαπηθηΐ, ἃ5 ννβὶ! ἃ5 ἃ ίθνν Νθνν ᾿βϑϊαπγθηΐ 

ςοἰοείίοης ἰμαῖ ἃγθ ςδοῖ ἰπ Πίρῃ [ἰ{ργὰγγ ἰδηρααρθ, συςῇ ἃ5 [Π6 

Βραϊταος, ἃ ἰαθητ ρα Ὀγ ςοηπίρπηρογαγγ ρορϑίϊς. οἰἴγυσίωτγθ, 

ρϑηθγα! γΥ ννίτἢῃ τΠ 6 ἰϑίς πηαγρίπ ἰπαθηΐθα πα [υ51ΠΠ|Π6. υοίας!οη5 

ςΠοτγίθγ μη ἵννο [ἰπ6ς ἃς ἃ Γμ6 ἀγο ποῖ ἰπαθηΐθα, θχοθρί ννῆθγθ ἴῃ 6 γ 

ΟςςυΓ ἰπ ἃ σθγίθς ννἢ Ιοπροῦ συοϊίαίίοπα (566 ἴῃ6 αμυοϊαί[οη5 οἵ 

(ΗΓ οὶ αἱ Ηἰς [ϑπηρίαϊ!ο). 
Τί([6ς. ΤῊ {6 -ς οὐ [ῃ 6 θοοκς οἵ ἰῃθ Νονν Τϑοϊαπηθηΐ γα ἴῇ 56 

ἱπΠ σϑηθΊα! ποάθγη 56. ΝῸ ϑἤξογί ννᾶ5 πιὰ 8 ἴο σοηϑβυ]ῖ [ῃ 6 ἴθχίμαι 

ἰγαα τἰοη, οἰζ μοῦ ἔογ ἴῃ 656 ογ ίογ ἴΠ6 σι ρϑογίρίίοηϑ ννῃϊς ἢ 90 οἴΐθη 

Δρρϑᾶγ ἰπ ἴῃ πιαπιιϑοτρῖς αἱ ἴῃ6 πᾶς οἵ θοοκβ. [ σαπποῖ Ὁβ 

ἀοοιιπηθα ἴῃ αἴ ἴῃ 6 σι ρογοοτρίίοησ ἃΠ6 συ ϑοεγίριίίοης5 ἰου πα πὶ ἴῃ 6 

Ωτγθοκ πιαπιισοτρίς Πᾶνθ ἴῃ6 Ξ8ΠΊ6 ἰγηϑπη 55 οη αὶ ἢ ἰδίογυ ἃ5 ἴῃ 6 

πηαπιιςοτὶρῖς [Π Θπλϑθίνθο. Τῇ θἰγ 56 ςου]α ἴοο Θαϑγ θ6 ἰπἤυθπορα 

Ργ Ιοςδ! ἰγδαϊτοη πα ργαςῖϊςθ ἰη ἴΠ6 ρϑγίοα ννῆθη ἴῃ πηαπιιϑογρ 5 

ννειθ ςορίοα. Νονογίμοϑ!θϑς ἴῃ γ ἂγθ ννογίῃγ οἵ σρϑεία! σἴυαγ ἔογ ἴΠ6 

ἰσῃϊ [Π γ πιᾶγ 5ῃ66 οἡη ἴῃ Πἰϑξί ογ οἵ {Π8 ἰθχῖ. Βυΐ βυςῇ ἃ ςοἴμαγ [165 

βρϑθγοπα ῖτῃθ ςςορθ οἵ {Π6 ργθϑθηΐ βαϊτοη. 

ΓΟΝΟΙΌΘΙΟΝ 

ΤΗΘ ατθοκ Νονν Τοςίαπηθηΐ Αςοοαίηρ ἴο ῆ6 Μα]οτγίῖγ Τοχῖ ἰ5 

ργθοθηΐθα ἃς ἃ ἔυγίῃθγ σοηίγ το ἴο [Π6 Πἰδίογγ οἱ ἴῃ 6 ἰϑχίμδ! 

ογ ἰἰςίς πη οὐ ἴῃ 6 Νονν Τοοϊαπηθηῖ. ννθ ᾿οίπ 4|} ννῆο ἤἢᾶνθ ἰάρογβϑα ἰη 

(Ηἰς ἀσπηαπαΐηρ αἰσείρ!πθ ἰπ δα πη {ἰπρ {Πᾶΐ [6 Πἰϑδίογγυ ἰ5. Ὁγ πὸ 

πηθαης5 ςοπΊρίοῖθ. ΤῊ 6 ννογκ σᾷπ ΠθνϑῪ Ὀ6 πα] ᾧπ|}} ννα ἃγΘ ἅϑϑυγθα 

οἵ Ποαΐπρ ἃ γθρίίςα οἵ ἴῃ 6 διϊοργαρῇς οὐ {Π6 Νϑνν Τθοϊαπηθηΐ "Π ΟὐΓ 

Πᾶη65. 

Τῇ ργθοθηΐῖ νοϊμπηθ ΘπΊροα θ5. ονθ ἰννθηϊγ-ῆΐνθ γθϑᾶγβ οἵ 

οἴμαγ ἰπ {Π6 Π6[α οἵ ἰϑχίμβ! στ ἰςὶςπη. Αἰά θα Ὀγ ἴΠ6 γθοουγςοθϑ οἱ οἴϑὺ 

ςςΠοίαῖς παπιθα ποιοίη, Ὧἃπα ἴῃ πα υϑίγγ οὐ πᾶν αἀθαϊςαῖθα πη Πα 5 

πα Παπας, ἴῃ 6 βαϊΐοτς ἤᾶνθ θχαπηίπθα ἃπΠ6 ογραηίζΖθα [ἢ 6 βνία ποθ 

ννῃϊςἢ ροεφυδαθς {Π6πὶ οἵ [6 να! αἰγ οὐ ἴῃ 6 πη) οῦγ ἀρργοδςῇ ἴο 

γθοοϊνίηρ [6 ἰθχίμ! ἰσϑιθ5 οἵ [ῃ6 Νονν Τϑοϊαπηθηΐ. ννθ ὈθΙθνα [ἢ δΐ 

ςρογίοιις ἃπηα οροηπ-πι παρα ςοηποίαθγαίὶοη οἱ ἴῃ6 αδἴα Ὀγ οἴποϑγϑβ 

Θηἰγιςῖθα νν ἢ ἴῃ 6 ἴᾷοκ οἱ Νονν Τοοίαγηθηΐ ἰθχίωδι στ ἰς 5 πη νν}}} 

ΓΟΠἤΓΠῚ ΟἷΙΓ ΓΟΠΟ[ςΙΟΠ5. 

ΧΙΠΙ 



ΙΝΤΑΚΟΌΘΟΘΟΤΙΟΝ 

Ιη ἴῃ 6 { τη ας οἵ ᾿ςα!δῇ, αὈγίηθ α | 

πιο ΤΑΒΙΕ ΟΕ ΜΑΝΌϑσδΟΚΙΡΤΕΑΜΙΠΕΘ 
ἰθχί οἵ ἱῃ 6 Ηοὶγ ϑεγίρίωγθο: ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΚΓΑΙΥΡΘΕ 

«Πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος, 
Καὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς ἄνθος χόρτου. Μᾶ (τοργϑςθηίθα Όγν Μᾶ (ςοηϊξπιρα) 

ξξηράνθη ὁ χόρτος, 74 πιαπιυςοεΓὶρίς) 
Καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσε: 
Τὸ δὲ ρῆμα Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.» Ννονν ΟΥ̓ΘΡΟΙΎ Ηορκκίοθυ Νονν ΟΥ̓ΘΡΟΙΎ Ηοκκίου 

046 Β 919 125 

18 51 920... 126 

42 13 935 153 

82 2 1094 106 

91 4 1352 194 

93 19 1597 207 

110 ὃ 1626 226 

141 40 1704 214 
149 25 1719 210 

175 20 1728 211 

177 82 1734 222 

180 44 1849 128 

201 94 1859 219 

203 107 1893 186 

218 33 1934 64 

242 48 1948 78 
314 6 1959 93 

325 9 2004 142 

337 52 2016 31 

367 23 2021 41 

36ὃ 84 2024 500 

385 29 2025 ὃ 

386 70 2027 61 

429 30 2039 90 

452 42 2048 140 

456 75 2058 122 

467 53 2070 164 

468 55 2075 171 

498 97 2076 172 

506 26 2077 174 

517 27 2079 177 

522 98 2138 246 

617 74 2200 245 

627 24 2256 21ὃ 

632 22 2258 217 

664 106 2305 166 

808 149 2349 129 

χἰῖν 
χίν 



Μ (γοργϑεθηΐραὶ ὃν 
10 πηαπυποτΓ!ρί5) 

Ννονν ΟΥϑροιίγ 

172 
250 
424 
616 
1828 
1862 
1888 
2018ὃ 
2032 
2084 

ΗοσΚίοΥυ 

Μ΄ (τοργθςθηϊθα ὃγ 
29 πηδηι5ςΓρίς) 

Ννονν ΟΥθροιίγ ΗοϑοΚίοΥ 

Χ]ν] 

μ. (γοργθεθηϊραὶ ὃν 
1.3 πηαηιιςοΓΙρίς) 

ΝΝονν ΟΥ̓ΘΡΟΙΎ 

1384 
1732 
1876 
2014 
2015 
2034 
2036 
2037 
2043 
2046 
2047 
2074 
2082 

ΗοςΚίου 

ΜΕ (τοργοςοπίθα θγ 
24 πηδημ5ςΓΙρί5) 

Ννονν Οὐϑροιγ 

1 
181 
598 

2026 
2028 
2029 
2051 
2033 
2038 
2044 
2052 
2054 
2056 
2057 
2059 
2060 
2065 
2068 
2069 
2081 
2083 
2186 
2286 
2302 

ΗοςκΚίοΥ 

ΤΑΒΙΕ ΟΕ (ΟΝΤΕΝΤΘ 
Ρτοίαςθ ἴο ἴῃ ϑδϑοοπα Εαϊζίοη.. ... ..νννν νυν νει νννννν νειν κων ν 

ΡΠ  ΕΎΨΉΨέΈΕέΨΨΨΕΕΠΨΓΠΨΕΠῆΠΕοἝἘΠσἘΠΕοστρηὴππὴΠ ΙΧ 

Τῆς νος ΕΟ ΤΙ ΠΝ νιν ως φοννςε ον: εξώςς ἐκτῴανος Χ 

ἈΞ Μα) ον Τοχὶ Μειβοῦ. νον ςυ ἐς υεουνεννυυνεν εν ἐς ον τὲ χὶ 

τῆ δ πο ΑΘ τ τὸ ντ)τὸν εἰο λοοζ ἐκ ἐοτώφο τὸ φῶ ὡν Φῷ σώ ῥα ΧΙ] 

ΤῆΘ Αρρϑγαίυς ἰογ [οὔ 7:53---ὃ: }1 ον νον ννννννιν σιν ΧΧΙΪ 

Τῇθ Αρραγαίμ5 ίογ ἴῃ8. Αροσδίγρϑθ.......ὐνν εν ν νιν κ ιν κκ κεν κεν ΧΧΧΙΪ 

Στ πο ρρρέρέφΕέΨψσἝἔσέἔέΕηέηρὋἘΕοέΕρσπσἔΕοηππσ“σοσπσπσσσπσσπσπ'.σι" ΧΙ 

ἀφο ΠὉ ΠΡ ΈΉΉΡΉΨΨΠΨΠΨΨΕΨἝΨΕἘἜσΨοΠΠΕἘἘοΠρΠΠρπ᾿ ΧΙ] 

Ταῦίθ οἵ Μαπιςοςγίρί Εδη}Π}6ς οἵ [ῃ6 Αροςαδίγρϑθ.... . Ὁ νν νιν ννννν χὶν 

Τῇ ατροκ Νονν Τοοίαπιθηΐὶ Αςοογαίηρ ἴο ἴῃ6 Μα)]ογγν Τοχῖί 

Κατα μα θα δ: ἰόν ον δον ἀφ τος ἀρ θς ἰοῦ ὃ ϑῖς 1 

Κατὰ Μᾶρκον. ..... «0 δ ρνεσαδον ἀν ἐδ δεῖν ἐντὶ τον ῥιβ οι δι ἐν ἐὐστὸν δῆς 104 

κατ Λοῦκον τ ς η ὡς» ων δὰ φ ὁ οδὲ ξύν ἤ δι τε δῥε νου τούτους ἀῶ 17} 

κα ἃ Ιώωσννην τς ωξ φῶς ὗν νυξὶν ἐϑεν τυὰὰὐϑνς 290 

Πράξεις ᾿Αποστόλων ........ὐὐ νι εν κ νιν κ νιν κ κκν κε εκ κακει 372 

Πρὸς Ρωμαίους. .....««ὐὐν νιν νιν κε κεν κεν ἐν ν ἐν ν κν κα κε κκκ εν 476 

Πρὸς Κορινθίους α΄... ...«νὐνν νιν νιν ν κεν κεν ἐν ἐκ κν να κκκ κεν ει 512 

Πρὸς Κορινθίους β΄......«ονὐν νιν νιν νιν κεν κκ εν κ κκκ ιν κα κ κα και 546 

Πρὸς Γαλάτας ......««ὐὐν νιν νιν κεν κεν κεν ἐκ κκ κε κα κα ἐκ κεν 570 

Πρὸς Ἔφεσίουζι, ἐς νυ τον να οὐ φα οῖ ὡς θιρ φφινυ καν φεῖνοον 582 

Πρὸς Φιλιττττησίους. ... «Ὁ Ὁὐὐ νιν ν νιν κ γεν κ κι κ εκ κεν κα κι κεκεν 595 

Πρὸς Κολασσαεῖς .....«.νν νιν κεν κκ κε κε εκ κ ιν κεν κι κκκκ εν 604 

Πρὸς Θεσσαλονικεῖς α΄......νὐνν εν ν νιν κκ κεν κκ κε εκ εν κεν 612 

Πρὸς Θεσσαλδνικεῖς 51: ὁὡὁἐς οὐερννρε θεω επν φν αν εκύννι 620 

Πρὸς Τθεῦν- δὲ τὰ ἐόν οὐπηρὺ καλου τ υντωδ υοῖ ρ αὶ ρφφὺς τὴ, ἐν 625 

Πρὸ Τι θεν θ᾽ ἐἸεύθοεςν νη ηρον θλιδις ἐδοτιμογοοι ἐυπώπλς 635 

ΠΡὸς Τίτον. τς ἐφ τόν νον ῶν ἐδ ὐξον ἐς πο πον δα 642 

 έΨΠΨΠΨΕΨΕΨψΨΕΠΠΠέΨΕΠΠΨἔΕΠσΠΨΠσΠσσέΕΠσΠΨἔΠσΠσΠσΠἘἔΠπ, 646 

Πρὸς ᾿Εβραίους ........«νν νάνι κεν κεν κ κεν κκκκκ κα κ κε ει 648 

Ὁ ΜΜΜΗΈΕΠΨΕΠΨΠΨΠΨσΨσνσΨσΠσΠσΠσΠσΠσἝἔΕοΠ͵σσΠΪ ΤπππππΠΕπσ  ππΠττ 677 

ἢ πι ρΡΉΡΨΕΨΨσΠΠέΕΠΨΠσσσΠέΕΨΠΨσσσΨἔέἘοηἝσσΠἘΕοΠπσέσέἔέῖἔἜψ;σπππΠρΠὸῤρπιέΠῆπ 687 

πο έΨἜἘΨσΨσΨΕοΠΕΨΕέΕἜΨψ,͵ΨΨσσΨσσΠέΕέΠΨσνσΨἔΕοη͵,ἘσἝὌΕΠησέἐἔππσπσέἔΕοῆησπσἔΕονσέἔοΕηςπςπἝἘσπτπ 698 

παν οΉΉΕΉΉΨΕέΕΨΠΨΕΠΨὍΨὌΕηΕΠΠέΕΠησἝἔΕησΠέΕέΕΨΨσΠσἝΓΠΕοΠἔΠ 705 

ΉΉΉΠέΕΨΠΠΨΨσσΨΕΨΠσΨΕΠσΝσΠΕΠσἘἔἘΕέσπΠσἔἜΕΠσΠοΠρΠρΠποὋἘΠΠέλ 716 

αν τοῖο νιν δ κε ῥνιν ῥῥ υρτιου ρ ον ἐν ουῥὐ ὡν ἐνοθι 718 

ΚΟ ς  .ὠὌ«.͵σΤσνννέΕυνσέΨσΠΨΜΜΗΨέἜἘΠσΠΨΕΠΨΕσν͵,ἍΨἝἔΕοη͵Ή [βῥρπρΠΠ ΠΡ 720 

ἤ Ὁ εν  ΡΡΉΑΡΡΨΕψΨΨΨψΨψΨΨψψΨΓΨΓΕΨΕΨΠΨἘΕΠἝσέἝΨΕΠσΨΠσΨἘΕΠσΝἝἘἜἘοΠσΠἐΠσπσέΠοσΠΠῚ 724 

οἰς τὸ Δ Ρ ἼΔΟΙΣ Δ ΝΗΣς᾽ ἠ) σσσσέἘΠσσἝσέσΠσηςνσἔσΠέσπσσσσσ. 803 



ΚΑΤΑ ΜΑΊΤΘΑΙΟΝ 

ΚΟ ΙΒ ΛΟ Σ γενέσεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαβίδ, 
ἈΛῈ υἱοῦ ᾿Αβραάμ. 

ΤῇΘ Ορηρδίορυγ οἵ [ 6Θοὺς (ῇῃγοῖ 

((1Κ.3:23-38) 

ΝΡ ᾿Αβραὰμ ἐγέννησε τὸν ᾿Ισαάκ, 

᾿Ισαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιακώβ, 
᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς 

αὐτοῦ, 

3 ᾿Ιούδας δὲ ἐγέννησε τὸν Φάρες καὶ τὸν Ζάρα ἐκ τῆς 

Θαμάρ, 
Φάρες δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Εσρώμ, 
Εσρὼμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αράμ, 

4 ᾿Αρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αμιναδάβ, 
᾿Αμιναδὰβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ναασσών, 

Ναασσὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Σαλμών, 
5 Σαλμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν -'Βόοζ ἐκ τῆς ᾿᾽Ραχάβ, 

“Ζ2Βόοζ δὲ ἐγέννησε τὸν “5 Ωβὴδ ἐκ τῆς ᾿Ρούθ, 

«4᾽ Ωβὴδ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιεσσαί, 

6 ᾿Ιεσσαὶ δὲ ἐγέννησε τὸν Δαβὶδ τὸν βασιλέα. 

Δαβὶδ δὲ Πὸ βασιλεὺςν" ἐγέννησε τὸν Σολομῶνα' ἐκ τῆς 

τοῦ Οὐρίου, 

Ιη Μαίίζῃονν Θ Ξξ "Βο 

'6 Σολομωνα 3,3) ΒΟ, ον᾽ να Σολομωντα ΤᾺ νΞ Σαλομων Ἀ" 

5.12 Βρες ΝΒ νς ὲ; (Βοος Ο) 5..34 Ιωβηδ Θ νς 33) 6 ὕχβΒ νς ϑϑὺὲὴς 

1 
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7 σΣσολομὼν δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ροβοάμ, 
“Ροβοὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αβιά, 
᾿Αβιὰ δὲ ἐγέννησε τὸν "᾿Ασά, 

8 ᾽᾿Ασὰ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωσαφόάτ, 
᾿Ιωσαφὰτ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωράμ, 
᾿Ιωρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Οζίαν, 
᾿Οζίας δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωαθάμ, 
᾿Ιωαθὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αχάζ, 
᾿Αχὰζ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Εζεκίαν, 

10 “Εζεκίας δὲ ἐγέννησε τὸν Μανασσῆ; 
Μανασσῆς δὲ ἐγέννησε τὸν ς᾽ Αμών, 

.2᾽᾿ Ἀμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωσίαν, 
11 ᾿Ιωσίας δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς 

αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας2 Βαβυλῶνος. 

φῷ 

12 Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος 
᾿Ιεχονίας ἐγέννησε τὸν Σαλαθιήλ, 
Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησε τὸν Ζοροβαβέλ, 

13 Ζοροβαβὲλ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αβιούδ, 
᾿Αβιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ελιακείμ, 

᾿Ελιακεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αζώρ, 
14 ᾿Αζὼρ δὲ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ, 

Σαδὼκ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αχείμ, 

᾿Αχεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ελιούδ, 

15. ᾿Ελιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ελεάζαρ, 

᾿Ελεάζαρ δὲ ἐγέννησε τὸν Ματθάν, 
Ματθὰν δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιακώβ, 

16 ᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, 

ἐξ ἧς ἐγεννήθη ᾿Ιησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός. 

0 Μανασση ΜΟ, ΤᾺ (ε νς Μανασσην Μ' 

2171 μετοικεσιας ΜΘ, ΤΆ ὧΟε νϑ5 μετοικησιας Μ' 
312 μετοικεσιαν ΜΘ, ΤΆ ὧν ν5 μετοικησιαν Μ' 

7 Ασαφ Θ ν- Κ9ὲ 8 Ασαφ 6 νς Κὶ 10 . Σ Αμως Θ νς Ψὶ 

3 ΜΑΤΤΗΕνν 1:-17-25 

17 Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀττὸ ᾿Αβραὰμ ἕως Δαβὶδ γενεαὶ 
δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαβὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας! 
Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀτοὸ τῆς μετοικεσίας 

Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. 

Ιθϑς (ῃτγὶςί ἰς Βοίη οἵ Μᾶδῖγ 

([Κ. 2:1-7) 

18 Τοῦ δὲ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἡ Γγέννησις οὕτως ἦν. Μνη- 
στευθείσης ϑγὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ ᾿Ιωσήφ, 
πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτούς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ 
Πνεύματος ᾿Αγίου. 19 ᾿Ιωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὧν 
καὶ μὴ θέλων αὐτὴν "παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ 

ἀπολῦσαι αὐτήν. 
420 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἰδού, ἄγγελος Κυρίου 

κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ, λέγων, “᾿᾿Ιωσὴφ υἱὸς Δαβίδ, μὴ 
φοβηθῇς παραλαβεῖν “Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου, τὸ γὰρ ἐν 

αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν ᾿Αγίου. 21 Τέξεται δὲ 
υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν, αὐτὸς γὰρ 
σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν." 
22 Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑττὸ τοῦ 
Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος, 

23 «᾿Ιδού, ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, 
Καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ,» 

ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον, «Μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός.» 

24 ΓΔιεγερθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς 
προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβε τὴν 
γυναῖκα αὐτοῦ, 25 καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε 
“τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον." Καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ ᾿ΙΗΣΟΥΝ. 

' 2 17 μετοικεσιας ΜΌ6, ΤΆ (γε νϑ5 μετοικησιας Μ' 

18 γγενεσις Θ νς Μὲ 18 96 νς 3}) 19 γδειγματισαι Β ν5 ϑϑὲ κ" Ὁ 

20 “Μαριαν Β νς ϑϑὲκο 22 96 νς Ψ'ὲ 24 "εγερθεις Θ νς Ψὶ 
25 ἴυιον ΝΒ νς Ψϑὲς 

23. 15. 7:14 
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γνῖςθ Μθὴη (οπὴθρ ἴο ννούςῃϊ!ρ ἴθ Κίηρ 

Τοῦ δὲ ᾿Ιησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλέεμ τῆς ᾿Ιουδαίας 
ἐν ἡμέραις ἩΗρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδού, μάγοι ἀττὸ 

ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς ᾿Ιεροσόλυμα;,' 2 λέγοντες, “Ποῦ 
ἐστιν ὁ τεχθεὶς Βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων᾽ Εἴδομεν γὰρ 
αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι 
αὐτῷ." 

3 ᾿Ακούσας δὲ ἥ“ Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺςϊ ἐταράχθη καὶ 
πᾶσα “Ιεροσόλυμα μετ᾽ αὐτοῦ. 4 Καὶ συναγαγὼν πάντας 
τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ, ἐπτυνθάνετο παρ᾽ 
αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. 

5 Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, “᾿Εν Βηθλέεμ τῆς ᾿Ιουδαίας: οὕτω 
γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου, 

6 «Καὶ σύ, Βηθλέεμ, γῆ ᾿Ιούδα, 
Οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν ᾿Ιούδα: 
κ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, 
“Ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν ᾿Ισραήλ.»" 

7 Τότε Ἡρῴδης, λάθρᾳ καλέσας τοὺς μάγους, ἠκρίβωσε 
παρ᾽ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος. 8 Καὶ 
πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλέεμ εἶπε, “Πορευθέντες “ἀκριβῶς 
ἐξετάσατεϊ περὶ τοῦ παιδίου: ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀτ- 
αγγείλατέ μοι, ὅτως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ." 

9 Οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν, καὶ 
ἰδού, ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτοὺς ἕως 
ἐλθὼν "ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. 10 ᾿Ιδόντες δὲ τὸν 
ἀστέρα, ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα. ΤΙ Καὶ 
ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς 
μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ 
ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ 
δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν. 712 Καὶ 

" Ιεροσολυμα ΜΝΕΒ, ΤΆ Οε νβ Ιερουσαλημ Μ᾿ Ὁ" 

211 εἰδον ϑὲ Θ, οε νἙ ευρον ΤΆ 

3. 7231 ΚΒ νς Ψϑὲς 8 “ΘΟ νς Ψὶ 9 Γεσταθη Θ νς ὶ 

6 Μίςε. 5:2 

5 ΜΑΤΤΗΕΝνν 2:13-20 

χρηματισθέντες κατ᾽ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην, 
δι᾽ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν. 

Ιοσθρῇ, Μϑίγ, ἃπΠ6α [6915 Εἰθθ ἴο Εργρί 

13 ᾿Αναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδού, ἄγγελος Κυρίου 

φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ ᾿Ιωσήῳφ, λέγων, “᾿Εγερθεὶς 
παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς 
Αἴγυπτον καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴτπτω σοι: μέλλει γὰρ 

᾿Ηρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό." 14 Ο δὲ 
ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ Παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ 
νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυττον, 15 καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως 
τῆς τελευτῆς ᾿ἩΗρῴδου: ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ ϑτοῦ 
Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος, «᾽Εξ Αἰγύπτου 
ἐκάλεσα τὸν ᾿γΥιόν μου.» 

Ηρογοα Μᾶςϑαςῖος ἴῃ6 Βαῦίος οἱ Βοίῃ] ἢ Θ ΠῚ 

16 Τότε Ἡρῴδης, ἰδὼν ὅτι ἐνετταίχθη ὑττὸ τῶν μάγων, 
ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς τταῖδας 
τοὺς ἐν Βηθλέεμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς 
καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ τῶν 

μάγων. 17 Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν Γὑττὸ ᾿Ιερεμίου τοῦ 
προφήτου, λέγοντος, 

18 «Φωνὴ ἐν ἱΡαμὰ ἠκούσθη, 
ΠΘρῆνος καὶΝ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς, 
“Ραχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, 
Καὶ οὐκ ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσί.» 

Ἰοσθρῇ, Μδῖγυγ, 8η6α [695 σθί{[6 'η ΝδΖαγϑίῃ 

19 Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου, ἰδού, ἄγγελος 
Κυρίου κατ᾿ ὄναρ φαίνεταιξ τῷ ᾿Ιωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ, 
20 λέγων, ΄“΄᾿Εγερθεὶς παράλαβε τὸ Παιδίον καὶ τὴν μητέρα 
αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν ᾿Ισραήλ, τεθνήκασι γὰρ οἱ 

15 96 νς Ἱὴὶ 17 "δια Ε νς Ψὶ 18 "κΒ νς Ψϑὲς 
19 5312 ΚΒ νς 33ὲς 

15 Ηος. 11:]Ἱ 18 [ογ. 31:15 
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ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ Παιδίου." 21 'Ὃ δὲ ἐγερθεὶς 
παρέλαβε τὸ Παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ "ἦλθεν εἰς 
γῆν ᾿Ισραήλ. 22 ᾿Ακούσας δὲ ὅτι ᾿Αρχέλαος βασιλεύει Θἐπὶ 
τῆς ᾿Ιουδαίας ἀντὶ ὅ ᾿Ηρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ͵. ἐφοβήθη 
ἐκεῖ ἀπελθεῖν. Χρηματισθεὶς δὲ κατ᾽ ὄναρ, ἀνεχώρησεν εἰς 
τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας, 23 καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν 

λεγομένην Ναζαρέτ,' ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν 

προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται. 

Ἰοῆη ἴῃ Βαρίςῖ Ργθρᾶγθς ἰῃ 6 γνᾶγ 

(ΜΚ. 1:1-8; Κ.3:1-7;η.1:19-28) 

Ἔν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις τταραγίνεται ᾿Ιωάννης ὁ 
Βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς ᾿ἰουδαίας 

2 Θὁκαὶ λέγων, “Μετανοεῖτε, ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν 

οὐρανῶν!" 3 Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς Γὑπτὸ ᾿Ησαΐου τοῦ 
προφήτου, λέγοντος, 

«Φωνὴ βοῶντος: 
“Ἔν τῇ ἐρήμῳ ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, 
Εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.» 

4 Αὐτὸς δὲ ὁ ᾿Ιωάννης εἶχε τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀττὸ τριχῶν 
καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, ἡ δὲ 
τροφὴ αὐτοῦ ἦν᾽ ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον. 5 Τότε 
ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν “Ιεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ 
᾿Ιουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ ᾿Ιορδάνου 6 καὶ 

ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ Τ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι 
τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 

7 ᾿Ιδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων 
ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς, 
“Γεννήματα ἐχιδνῶν! Τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀττὸ τῆς 

123 Ναζαρετ ΜΣΒ, ΤΆ (εἍε ν9 Ναζαρεθ ΜῸ 

21 δε ΜΡΙΘ, ΤΆ Οε νς -- Μρὶ 

21 Γεισηλθεν Θ νς "}ὲ 22 ὉΧΒ νς Μὲς 22 52.41 6 νς Ψὶ 
2 ὉνΒ νς 9ὲ ο, [(ε] 3 γδια 6 νος Μὲ 4 δ νς 33) 
6 Τποταμω θ ν  Μ 

3.15. 40:3 

7 ΜΑΤΤΗΕΝνν 3:8-77 

μελλούσης ὀργῆς ὃ Ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον' τῆς 

μετανοίας, 9 καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, “Πατέρα 
ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ., Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς 
ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ. 10 Ηδη 
δὲ θκαὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται. Πᾶν 
οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρτὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς 
πῦρ βάλλεται. 

11 “᾿Εγὼ μὲν βαπτίζω ὑμᾶς ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν: ὁ 
δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μού ἐστιν, οὗ οὐκ εἰμὶ 

ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι. Αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν 
Πνεύματι ᾿Αγίῳ2, 12 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ 

διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ 

εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ 

ἀσβέστῳ." 

ἸΙοῆη Βαρί!Ζθος [6515 

(ΜΚ. 1:9-11;Κ.3:21,22) 

« 

13 Τότε παραγίνεται ὁ ᾿Ιησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ 
τὸν ᾿Ιορδάνην πρὸς τὸν ᾿Ιωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾽ 
αὐτοῦ. 14 Ο δὲ ᾿Ιωάννης διεκώλυεν αὐτόν, λέγων, “᾿Εγὼ 
χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με7΄ 

15 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε πρὸς αὐτόν, “Αφες 
ἄρτι, οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν 
δικαιοσύνην." Τότε ἀφίησιν αὐτόν. 16 “Καὶ βαπτισθεὶς" ὁ 
᾿Ιησοῦς ἀνέβη εὐθὺςϊῖ ἀπὸ τοῦ ὕδατος: καὶ ἰδού, 

᾿ἀνεῴχθησαν Ο'αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε οΖτὸ Πνεῦμα 
οβτοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν ϑέκαὶ ἐρχόμενον 

ἐπ᾽ αὐτόν. 

17 Καὶ ἰδού, φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν, λέγουσα, “Οὑτός 

ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα." 

'δ καρπον αξιον 6, οἍε νβ καρπους αξιους ΤᾺ 

211 Αγιω Μ νΞς και πύυρι ΘΟ, ΤΆ Οε 

10 96 νς δ) 11 “κ"Β νς ψὲς 16 βαπτισθεις δε Θ νς ϑὲ 

16 “ΚΒ νς Ψϑὲς 16 ςηνεωχθησαν Β νς ϑὶκο 
16 Ο'κ"Β νς 33) ο, [(ε] 16 οΖχΒ νς ψὲς, [οἱ] 
16 ο3χ8 νς Ψϑὲς, [(ε] 16 94:8 νς 3ὲ, [Οὐ] 
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σδίδη Τοπηρίϑ [655 

(ΜΚ. 1:12,13;1Κ. 4:1-13) 

Τότε ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ 
Πνεύματος πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου. 2 Καὶ 

νηστεύσας ἡμέρας “Ἱτεσσαράκοντα καὶ νύκτας “Ζτεσσα- 
ράκοντα, ὕστερον ἐπείνασε. 3 Καὶ προσελθὼν αὐτῷ ὁ 
πειράζων εἶπεν," “Ἔἰ Υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι 

οὗτοι ἄρτοι γένωνται." 

4 Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε, “Γέγραπται, 

«Οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται' ἄνθρωπος, 
᾿Αλλ᾽ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ 

στόματος Θεοῦ.» " 

5 Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν 
πόλιν, καὶ [ἵστησιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, 6 καὶ 
λέγει αὐτῷ, “Εἰ Υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω. 
Γέγραπται γὰρ ὅτι 

«Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, 
Καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, 
Μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.» 

7 Ἔφη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, “Πάλιν γέγραπται, 

«Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου.» 

« ὃ Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος 
ὑψηλὸν λίαν καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ 
κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν. 9 Καὶ "λέγει αὐτῷ, “Ταῦτα 
“πάντα σοιῖ δώσω ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι.΄ 

10 Τότε λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, “Ὕπαγε ὀπίσω μου,2 
Σατανᾶ! Γέγραπται γάρ, 

'4 ζησεται Μ, ΤΆ ν5 το Μ΄Θ, Οε 

210 οπισω μου Μ νος -- ΒΟ, ΤΆ Οε 

2 12 τεσσερακοντα Θ νς ϑὲ 3. 52-41 ΚΒ νς ψὲς 
5 Γεστησεν Θ ν-ς Κ3'ὶ 9 γειπεν 6 νς 9 “6 νς ὶ 

4 Ὀριΐ. 8:3 6 Ρε.91:171,,2 7. Πριιί. 6:16 

9 ΜΑΤΤΗΕνν 4:11-19 

«Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις 

Καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.» " 

ΤΊ Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος, καὶ ἰδού, ἄγγελοι 
προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ. 

Ἰθςς Βορίης Ηἰς5 (δ ! ρα ΜΜίη σἴΓγ 

(ΜΚ. 1:14, 15; [Κ. 4:14,15) 

12 ᾿Ακούσας δὲ Πὺ ᾿Ιησοῦς᾽" ὅτι ᾿Ιωάννης παρεδόθη, 
ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 13 Καὶ καταλιττὼν τὴν 
Ναζαρέτ,' ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς “Καπερναοὺμ τὴν 
παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ: 14 ἵνα 
πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ ᾿Ησαΐου τοῦ προφήτου, 
λέγοντος, 

15 «[ἢ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, 

᾿Οδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, 
Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 

16 Ο λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει 
“Εἶδεν φῶςϊ μέγα, 
Καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου 
Φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.» 

17 ᾿Απτὸ τότε ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν, 
“Μετανοεῖτε, ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν." 

Ιθϑυς (4|}|ς Εουγ Εἰς θγπΊθη 

(ΜΚ. 1:16-20; [Κ. 5:1-11) 

18 Περιπτατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας 
εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ 
᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον 
εἰς τὴν θάλασσαν, ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. 19 Καὶ λέγει αὐτοῖς, 

.13 Ναζαρὲτ Μρὶ, ΤΆ νς Ναζαρεθ Μρὶν" νς Ναζαρα Β", Οε νϑ 
Ναζαραθο 

218 δε ἍΜϑὲὶ! Θ, ον νς ἘοΙησους ΤΆ 

12 ΒΟ" γς 39ὲ 13 Καφαρναουμ ΝΒ νς ϑὲς 16 δ νς Μὲ 

10 Ὀουΐ. 6:13 15,16 Ι5. 9:1,2 



4:20-5:4 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10 

“Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων." 

20 Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

21 Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν, εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, 

᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν 

αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν 

καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν. Καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. 
22 Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν τατέρα αὐτῶν 
ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

ΙΘϑςις Ηθαϊς ἃ γθαί Μωτα6 

([Κ. 6:17-19) 

23 Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ ᾿Ιησοῦς" διδάσκων 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον 

τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν 
μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. 24 Καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς 
ὅλην τὴν Συρίαν. Καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς 

κακῶς ἔχοντας, ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συν- 

ἐχομένους, ϑκαὶ δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους καὶ 

παραλυτικούς. Καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 25 Καὶ ἠκο- 
λούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ 
Δεκαττόλεως καὶ ᾿Ιεροσολύμων καὶ ᾿Ιουδαίας καὶ πέραν τοῦ 

᾿Ιορδάνου. 

Τῆ 6 Βραίμα6ς 

([κ. 6:20-23) 

5 ᾿Ιδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος καί, 
καθίσαντος αὐτοῦ, προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 

αὐτοῦ. 2 Καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτούς, 

λέγων, 

3 “Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, 
Ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 

4 Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, 

Ὅτι αὐτοὶ τταρακληθήσοντοαι. 

23 'εν ολη τη Γαλιλαια Β ν5 Ψ9)ὲ; (ο Ιησους εν ολη τη Γαλιλαια ΘΟ" ο 

Ιησους εν τη [αλιλαια Ν") 24 9Β0" νς ϑὲκ, [(ε] 

11 ΜΑΤΤΉΕνν 5:5-ὃ 

5 Μακάριοι οἱ πραεῖς, 

Ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν. 

6 Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, 

Ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται. 

7 Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, 

τ ὍΤΙ αὐτοὶ ἐλεηθήσονται. 

8 Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, 

Ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται. 

9 Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, 

Ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται. 

10 Μαακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, 

Ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 

11 “Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι 

καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ο'ῥῆμα καθ᾽ ὑμῶν “ψευδόμενοι 

ἕνεκεν ἐμοῦ. 12 Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν 

πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς: οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας 

τοὺς πρὸ ὑμῶν. 

ΒοΙΙθνθῖς ΑγΘ 841 ἃπα [ἰβῃϊ 

(ΜΚ. 9:50; [Κ. 14:34, 35) 

13. “᾿" μεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς: ἐὰν δὲ τὸ ἅλας 

μωρανθῇ, ἐν τίνι Ὁ ΡΉΘΈΤΕΟΙ; Εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ 

“βληθῆναι ἔξω καὶ κατατατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώττων. 

14΄᾿ Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται πόλις 

κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη. 15 Οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ 

τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ 

λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. 16 Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς 

ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ 

καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν Πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς 

οὐρανοῖς. 

(ρτςῖ Εὐ]Π|}ς (Π 6 [ἰἂνν 

17 “Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν Νόμον ἢ τοῦς 

Προφήτας: οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι. 18 ᾿Αμὴν 

ασσασσασααπε 
Ἕ"“". σαν αππσπσασσσ α΄ αππαπαπασσασσσασννσι 

11 οἵκβ νς ϑϑὲς 11 920 νς 3) 6, [Οε] 13 !βληθεν εξω Ὁ ν9 ψΨ) 
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γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα 
ἕν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν 
πάντα γένηται. 19 οΟς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν 
τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, 
ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν: ὃς δ᾽ 
ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ 
βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 20 Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ 
περισσεύσῃ ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν' πλεῖον τῶν γραμματέων 
καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν 
οὐρανῶν. 

655 γνᾶγη5 Αραϊηοῖ Απρθγ 

21΄΄Ηκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, «Οὐ φο- 
νεύσεις,,» ὃς δ᾽ ἂν φονεύσῃ, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει. 
22 ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ 
αὐτοῦ ϑείκῇ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει. Ος δ᾽ ἂν εἴπῃ τῷ 
ἀδελφῷ αὐτοῦ, ΄᾿Ρακά,, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ. “Ὃς δ᾽ 
ἂν εἴπῃ, “μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν Γέενναν τοῦ πυρός. 
23 ᾿Εὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον 
καὶ ἐκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ, 
24 ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, 
καὶ ὕπαγε, πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε 
ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου. 25 Ἴσθι εὐνοῶν τῷ 
ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ “ἐν τῇ ὁδῷ μετ᾽ αὐτοῦ,ἷ 
μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ, καὶ ὁ κριτής σε 
παραδῷν τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ. 26 ᾿Αμὴν 
λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν 
ἔσχατον κοδράντην! 

᾽20 η δικαιοσυνη ὑυμων ΜΡ, ΤΆ νς υὑμων η δικαιοσυνη ΜΡΙ͂ΝΒ, Οε 

223 και εκει Μ νς κακει ΝΒ, ΤῈ (σε 

22 Ομ" νς 25 “451.3 ΚΒ νς Μὲ 25 ΝΒ νς Ἂ) 

21 Εχ. 20:13; ουΐ. 5:17 

12 ΜΑΤΤΉΕνν 5..2.7537 

Ιθους (ζοπαθπηης Ασμ]ἴθιγ 

27 “᾿ Ηκούσατε ὅτι ἐρρέθη, «Οὐ μοιχεύσεις.» 28 ᾿Εγὼ δὲ 

λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέτων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι 

αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. 29 Εἰ δὲ 

ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ 

βάλε ἀπὸ σοῦ: συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἕν τῶν 

μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς Γέενναν. 

30 Καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν 

καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ: συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἕν τῶν 

μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου 'βληθῇ εἰς Γέενναν." 

Ιθςς (ρηϑξυγθο [)]ΊνοῦοΘ 

(Μιί. 19:9; ΜΚ. 10:11,12; [Κ. 16:18) 

31 ΄“ἘΕρρέθη δὲ ὅτι Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα 
αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον. 32 ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι 

(ὃς ἂν ἀπολύσῃ" τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, παρεκτὸς λόγου 
πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν "μοιχᾶσθαι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπο- 
λελυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται. 

Ιθςιις Γοπαθπηης Οαΐῃς 

33 “Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, «Οὐκ 

ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ Κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου.» 

34 ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως: μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, 

ὅτι θρόνος ἐστὶ τοῦ Θεοῦ: 35 μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν 

ἐστι τῶν ποδῶν αὐτοῦ: μήτε εἰς ᾿Ιεροσόλυμα, ὅτι πόλις 

ἐστὶ τοῦ μεγάλου βασιλέως: 36 μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου 

ὀμόσῃς, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν “ἢ μέλαιναν 
ποιῆσαι." 37 Ἴσστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὗ οὔ: τὸ δὲ 
περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν. 

127 ἐρρεθη ΜΕΒ, Οε νς ἕτοις αρχαιοις ΤΆ 

228 αὐτην 9ὲ Β, οὐ νς αὑτης ΤᾺ ν5 --Ν' 

331 δὲ ΜΒ, ΤΆ (ε νς - Μ'Ν 

30 εἰς Γεενναν ἀπελθη ΝΒ νς ὃ») 31 ΟΧΒ νς Ψὶ 
32 'πας οαπολυὼν ΝΒν5.Μ 32 "μοιχευθηναι ΝΒ ν5 Ψὶ 

36 “312 ΚΒ νς ὲ 

27 ἔχ. 20:14; Ὀθυῖ. 5:ὁ28 231 οι. 24:7 33 ἴον. 19:12; Νμπι. 30:2; οι. 23:21 
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αοΐηρ ἴῃ6 ϑδϑθοοπα Μι|[6 
([Κ. 6:29, 30) 

38 “᾿Ηκούσατε ὅτι ἐρρέθη, «᾿ Οφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ» 
καὶ «ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος.» 39 ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ 
ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ. ᾿Αλλ᾽ ὅστις σε "'ῥαπίσει "2ἐπὶ τὴν 
δεξιάν σου σιαγόνα;,' στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην. 40 Καὶ 
τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες 
αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον. 41 Καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, 
ὕτιαγε μετ᾿ αὐτοῦ δύο. 42 Τῷ αἰτοῦντί σε "δίδου, καὶ τὸν 
θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι μὴ ἀποστραφῇς. 

ἰ ονθ Υοιγ ξρθπΊ!θς 

([Κ. 6:27, 28, 32-36) 

43 ΄“᾿ Πκούσατε ὅτι ἐρρέθη, «᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον 
σου» καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. 44 ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, 
ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς κατα- 
ρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς, καὶ 
προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν δΒέπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶν 
διωκόντων ὑμᾶς, 45 ὅτως γένησθε υἱοὶ τοῦ Πατρὸς ὑμῶν 
τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ 
πονηροὺς καὶ ἀγαθούς, καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους. 
46 ᾿Εὰν γὰρ ἀγατπήσητε τοὺς ἀγαττῶντας ὑμᾶς, τίνα 
μισθὸν ἔχετε Οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσι 47 Καὶ 
ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς φίλους: ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν 
ποιεῖτε Οὐχὶ καὶ οἱ ᾿'τελῶναι "Σοὕτω ποιοῦσιν 48 ἼἜσεσθε 
οὖν ὑμεῖς τέλειοι "ὥσπερ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ “ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς" τέλειός ἐστι. 

139 σου σιαγονα Μ'ὶ, ΤΆ νΞς σιαγονα Μὶκ νς σιαγονα σου Β, [(ε] 

244 τοις μισουσιν 933} νς - εὐλογεῖτε ἴο μισουσιν υμας ΣΒ, Οε ν5 
τοὺς μισουντας ΤῈ 

345 τοις Μρὶ νς -- ΜρίνΒ, ΤΆ οἵ 
447 φιλους 3ϑὲ νς αδελφους ΚΒ, ΤΆ Οε 

39 γίραπιζει ΝΒ νς ὶ 39 "2εὶς ΚΒ νς νὲ 42 "δος ΝΒ νς "ὶ 
44 ὈχΒ νς δὶ 47 τίεθνικοι ΚΒ νς ᾿}ὲ 47 το αὐτο ΝΒ ν9 Μ 
48 "ως ΝΒ ν5 Μὲ 48 'ουρανιος ΝΒ ν5  Μ 

38 Εχ. 21:24; ἰϑν. 24:20; θοωΐ. 19:21 43 ἴον. 19:18 

15 ΜΑΤΤΗΕνν 6:1 -ὃ 

Οἱνθ νι τῇ δἰ ποθγιίγ 

“Προσέχετε Τ τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν 
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς. 

Εἰ δὲ μή γε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ Πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν 

τοῖς οὐρανοῖς. 2 Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς 
ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς 
συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν 
ἀνθρώττων. ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. 
3 Σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην, μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά 
σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου, 4 ὅπως ἡ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ 
κρυπτῷ. Καὶ ὁ Πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ϑαὐτὸς 
ἀποδώσει σοι Ξἐν τῷ φανερῷ.Ν 

Ργὰγ ννὶ ἢ δἰ πεθγίγ 

5 “Καὶ ὅταν Γ'προσεύχῃ, οὐκ Γ"Ζἔέσῃ “δώσπερ οἱ ὑποκριταί, 

ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν 
πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅτως 9΄' ἂν φανῶσι τοῖς 
ἀνθρώποις. ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν 92ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν 
αὐτῶν. 6 Σὺ δέ, ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖϊόν' 
σου, καὶ κλείσας τὴν θύραν σου, πρόσευξαι τῷ Πατρί σου 
τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ. Καὶ ὁ Πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ 
κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.Ν 7 Προσευχόμενοι 
δὲ μὴ “βαττολογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί, δοκοῦσι γὰρ ὅτι ἐν 
τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται. 8 Μὴ οὖν 

ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς, οἶδε γὰρ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε 
πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. 

'6 ταμιειον Μ, ΤᾺ νΞ5 ταμειον Μ'ΝΒ, Οε 

1 Τδε Ν, [(Ἅ] νς 33)8Β 1 γδικαιοσυνην Μ"Β νς Νὰ 4 ΟχΒν- Μ 
4 ὮμΒ νς “ὶ 5 'προσευχησθε ΝΒ ν5 3ὲ δπτζεσεσθε Β ν5 Ψὲ, 
(-- οὐκ εσεσθε 5" δ "δως ΝΒ νς ΨΨὲ 5 ΟἴκχβΩυς Μ᾿ 5 ΟξΧΒ νς ψὲ 
6 ΠΧΒ νς ϑὶὲ 7 βατταλογησητε (ΝΜ) Β νς 3) 



6:9-18 ο ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16 

Ἰ6ςι5 Τϑρᾶςῇθς ἴῃ Μοαϑθί βγάγϑι 

([Κ. 11:2-4) 

9“Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς: 

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 
᾿Αγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, 

10 ᾿Ελθέτω ἡ βασιλεία σου, 

Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, 
Ως ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ ϑτῆς γῆς. 

Τ:Ὺ Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. 

12 Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, 
Ως καὶ ἡμεῖς Γἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. 

13 Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, 
᾿Αλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀττοὸ τοῦ πονηροῦ: 

ΠὍτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα 
εἰς τοὺς αἰῶνας. ᾿Αμήν.Ν 

14“ ᾽Εὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα 
αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος. 15 ᾿Εὰν 
δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις στὰ πιαρατττώματα αὐτῶν,Ν 
οὐδὲ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ πταρατπτώματα ὑμῶν. 

Ιθςυς Τραοῆθς Ηονν ἴο ξαςί 

16΄ Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε Γὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ 

σκυθρωποί, ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως 
φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες. ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν 9ὅτι 
ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. 17 Σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί 
σου τὴν κεφαλήν, καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, 18 ὅπως μὴ 
φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ τῷ Πατρί σου τῷ ἐν 
τῷ "'κρυπτῷ. Καὶ ὁ Πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ ΓΖκρυπτῷ 
ἀποδώσει σοι .Ἶ 

118 σοι 9)ὲ ΚΒ, οὐ νς εν τω φανερω ΤᾺ 

10 ὉκΒ νς Μὲ 12 ταφηκαμεν Μ"Β νς Μὶ 13 ΠκΒ νς Ψὶ 

15 Ὀμ νς Ψ3ὲΒ 16 "ως ΝΒ νς Ψὶ 16 98 νς ὶ 

18 "' 2 κρυφαιω (Ν) Β νς ψϑὲ 

17 ΜΑΤΤΉΗΕνν 6:19-26 

ἰαγ ὕρ Τγθαϑφυγθο η Ηρθάνθη 

([Κ.12:33-34) 

19“ Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου 
σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει καὶ ὅτου κλέπται διορύσσουσι καὶ 
κλέπτουσι: 20 θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, 
ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει καὶ ὅτου κλέπται οὐ 
διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν: 21 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ 
θησαυρὸς Γ' ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία "ξὑμῶν. 

ΤΗΘ [ΔπΊρ οἵ ἰῃ6 Βοαγ 

22“ ὋὋ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός. ᾿Εὰν οὖν 
“ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ἡ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν 
ἔσται. 23 ᾿Εὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ἧ, ὅλον τὸ 
σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. Εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος 
ἐστί, τὸ σκότος πόσον! 

Υου (δπηηοῖ δοῖνθ (οα δηα ΜΜαΠΊΠΊΟη 

([Κ. 16:13) 

24 “Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν: ἢ γὰρ τὸν ἕνα 
μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ 
ἑτέρου καταφρονήσει. Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ 

μαμωνᾷ". 

[2)ο Ν͵οῖ ννοιίγγ 

([Κ. 12:22-34) 

25 “Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί 

φάγητε (καὶ τί πίητε," μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν, τί ἐνδύσησθε .2 
Οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν" ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ 
ἐνδύματος 26 ᾿Εμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, 

124 μαμωνα ,3᾽ ΚΒ, οετ'νς μαμμωνα ΤΆ 

225 ενδυσησθε ΜΕῈΒ, ΤΆ (ε νο ἐενδυσεσθε Μ' 

325 πλεῖον ΜΣΒ, ΤῈ (ἵἍ ν5ς πλειωὼν Μ' 

21 ΓΊ 2 σου ΝΒ νς ὲ 22 "551.4 κΒνς Ψὲ 
25 ἴη τι πιητε Β, [(ε] νβ Ψϑὲ; (-- κ) 



6:27-7:5 ᾿ ΚΑΤΑ ΜΑΊΘΑΙΟΝ 18ὃ 

ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς 

ἀποθήκας, καὶ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά. Οὐχ 
ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν 27 Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν 
μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν 
ἕνα 28 Καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε Καταμάθετε τὰ 
κρίνα τοῦ ἀγροῦ, πῶς αὐξάνει: “οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει." 
29 Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ 
περιεβάλετο ὡς ἕν τούτων. 30 Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, 
σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς 
οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι 
31 Μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, “Τί φάγωμεν΄ ἢ Τί 
πίωμεν ́ ἢ “Τί περιβαλώμεθαξϑ'΄ 32 Πάντα γὰρ ταῦτα τὰ 

ἔθνη "ἐπιζητεῖ. Οἶδε γὰρ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι 
χρήζετε τούτων ἁπάντων. 33 Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν 

βασιλείαν “τοῦ Θεοῦν καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα 
πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. 34 Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν 
αὔριον, ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ' ἑαυτῆς. ᾿Αρκετὸν τῇ 
ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς. 

2. Νοῖ !υαρσθ 

([Κ.6:37,38, 41,42) 

“Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε. 2 Εν ᾧ γὰρ κρίματι 

κρίνετε, κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε, 

μετρηθήσεταιξ ὑμῖν. 3 Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ 
ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ 
δοκὸν οὐ κατανοεῖς 4 Ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου, 
“}΄ΚΆφες ἐκβάλω τὸ κάρφος Γἀτὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου;,΄ καὶ 

ἰδού, ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ᾽ 5 Ὑποκριτά! ἼἜκβαλε 

134 τα Μ,ΤᾺ νς - Μ΄ίνΒ, Οε 

22 μετρηθησεται ΜΣΕΒ, Οε νς αντιμετρηθησεται ΤΆ 

28 Γγαυξανουσιν Β νς 3)ὲ ; (ου ξενουσιν κ") 
28 ΄ου κοπιωσιν οὐδε νηθουσιν (κοπιουσιν ἴοΓ κοπιωσιν Β) νς ΜῈ; 
(ουδε νηθουσιν οὐδε κοπιωσιν Ν") 32 Γεπιζητουσιν ΝΒ ν5 Ψὶ 

33 ΠΝΒ νς }ὲ, [Οὐ] 4 γεκ ΝΒ νς Μὲὶ 

19 ΜΑΤΤΗΕΝνν 7:6-14 

πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου,ΐ καὶ τότε 

διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ 
ἀδελφοῦ σου. 

6΄ Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσί, μηδὲ βάλητε τοὺς 
μαργαρίτος ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε 
γκαταπτατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ 
στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς. 

ΚΘΘρ Αϑβκίηρ, δϑθοκίηρ, Κποςκιηρ 

([Κ.11:9-13) 

7 “Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν: ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε: 

κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. ὃ Πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει 

καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. 9 Ἢ τίς 

ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν Θέἐὰν Γαἰτήσῃ ὁ υἱὸς αὐτοῦ 
ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ 10 ΤΚαὶ Θἐὰν ἰχθὺν 

γαἰτήσῃ, μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ ΤΊ Εἰ οὖν ὑμεῖς, πονηροὶ 
ὄντες, οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, 
πόσῳ μᾶλλον ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει 

ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν 12 Πάντα οὖν ὅσα Γἂν θέλητε 

ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε 
αὐτοῖς: οὗτος γάρ ἐστιν ὁ Νόμος καὶ οἱ Προφῆται. 

ΤῆΘ Νδδιγονν ννᾶγ 
([κ. 13:24) 

13 “Εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης: ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη 
καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ 
πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι᾽ αὐτῆς. 14 Τί! στενὴ ἡ ττύλη 

καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀττάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι 
εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν’! 

114 τι ϑὲς, οὐ νς οτι Ν᾿, ΤΆ νς οτι δε Β" 

δ ς΄. τὸ τ΄ 2 5... 

5. 53.612 ΚΒΟ"ἃ νς 99ὲ 6 "καταπατησούσιν ΒΟ νς Ψὲκ 

9 96 νς 3) 9 Γαιτησει ΝΒ νς 3ὲ; (αἰιτησεις 0) Τ0Τη ΘΝ. Μ 
10 96 νς ὶ 10 Γαιτησει Θ᾽ νς Μὲ 12 Γεαν ΝΟ ν5 3918 



2..19-25 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20 

Βγ ΤΗθίγ Εγα 5 γου 5ῃ4} Κηονν ΤῊ ΘΠῚ 

([κ. 6:43, 44) 

15 “Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες 
ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ 
εἰσι λύκοι ἅρπαγες. 6 ᾿Απὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν 
ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. Μήτι συλλέγουσιν ἀττὸ ἀκανθῶν 

γσταφυλὴν ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα 17 Οὕτω πᾶν δένδρον 

ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ, τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον 

καρτοὺς πονηροὺς ποιεῖ. 18 Οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν 

καρττοὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρτοὺς 

καλοὺς ποιεῖν. 19 Πᾶν' δένδρον μὴ ποιοῦν καρτὸν καλὸν 

ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 20 ἼΑρα γε ἀπὸ τῶν 
καρττῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. 

Ι ΝΝονϑοῦ Κηθν Υοιι 

([κ.13:25-27) 

21 “Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι, “Κύριε, Κύριε,' εἰσελεύσεται εἰς 
τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ᾽ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ 
Πατρός μου τοῦ ἐν Τ οὐρανοῖς. 22 Πολλοὶ ἐροῦσί μοι ἐν 
ἐκείνη τῇ ἡμέρᾳ, “Κύριε, Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι 
“προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβά- 
λομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν ὃ’ 
23 Καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι “Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς! 
᾿Αποχωρεῖτε ἂτπ᾽ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν . 

ΒιιΠΠα οη ἴῃ 6 Βοςκ 

([Κκ. 6:47 -49) 

24 “Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους καὶ 
ποιεῖ αὐτούς, “ὁμοιώσω αὐτὸν" ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις 
ῳκοδόμησε “τὴν οἰκίαν αὐτοῦϊ ἐπὶ τὴν πέτραν. 25 Καὶ 

119 ταν ΜΝΒΟ"", ΤΆ Οε νς Ἔουν Μ' 

15 ὉΧΒ νς Ψϑὲςο 16 τσταφυλας ΝΒ νς })ὲ; (σταφυληνας (ἢ) 
21 ττοις Θ νς Μὲ 22 ς-ε«προφητευσαμεν 6 νς Μὲ 
24 “ομοιωθησεται ΝΒ νς Ψϑὲς 24 “312 ΘΟ νς Ψὲ 

21 ΜΑΤΤΗΕΝνν 7:26-8:4 

κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ 

ἄνεμοι καὶ προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσε, 
τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. 26 Καὶ πᾶς ὁ ἀκούων 
μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς 

ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ῳκοδόμησε “τὴν οἰκίαν 
αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἄμμον. 27 Καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ 

ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ τροσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ 

ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσε. Καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη." 

28 Καὶ ἐγένετο ὅτε Γσυνετέλεσεν ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς λόγους 
τούτους, ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, 29 ἦν 
γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ 

γραμματεῖς. Τ 

6595 (Ιρᾶηϑθθς5 ἃ ἰϑθρϑὺ 

(ΜΚ. 1:40-45; {Κ. 5:12-16) 

(Καταβάντι δὲ αὐτῷ" ἀττὸ τοῦ ὄρους, ἠκολούθησαν 

ὃ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί. 2 Καὶ ἰδού, λεπρὸς ἐλθὼν 
προσεκύνει αὐτῷ, λέγων, “Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με 
καθαρίσαι." 

3 Καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ πὸ ᾿Ιησοῦς,Ν 
λέγων, “Θέλω, καθαρίσθητι.΄ Καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη 
αὐτοῦ ἡ λέπρα. 4 Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, “Ὅρα μηδενὶ 
εἴπῃς, ἀλλ᾽ ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ 
προσένεγκε τὸ δῶρον ὃ προσέταξε Μωσῆς, εἰς μαρτύριον 
αὐτοῖς." 

'4 προσενεγκε ΜΝ, ΤῈ νΞ προσενεγκαι Μ' ν5ς προσενεγκον ΒΟ, Οε 

26 “312 ΝΒ νς ψὲς 28 τετελεσεν 6 ν5 ϑὲ 
29 ταυτων ΝΒ νς ϑὲο: 
1΄΄καταβαντος δε αὑτου ΒΟ ν-ς 33ὲ; (καταβαντι δε αὐτου ἈΝ") 
2 Γπροσελθων ΝΒ νς ΜΟ 3 ΠΚΒΟῚ γς 9})ὲ 
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ΙΘςιις Ηραδϑὶς ἃ (θηζςωτγὶοπης δϑίνδηΐ 

([Κ. 7:1-10) 

5 εἰσελθόντι δὲ αὐτῷ᾽' εἰς Καπερναούμ, προσῆλθεν 
αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν 6 καὶ λέγων, 

“Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, 
δεινῶς βασανιζόμενος." 

7 Καὶ λέγει αὐτῷ Β5ὸ ᾿Ιησοῦς,Ν “᾿Εγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω 

αὐτόν.΄ 

ὃ Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη, “Κύριε, οὐκ εἰμὶ 
ἱκανὸς ἵνα μου ὑττὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς, ἀλλὰ μόνον εἰπὲ 
λόγῳ,2 καὶ ἰαθήσεται ὁ ταῖς μου. 9 Καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός 

εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας. Καὶ 
λέγω τούτῳ, 'Πορεύθητι,᾽ καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλω, “Ἔρχου, 

καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου, Ποίησον τοῦτο,΄ καὶ ττοιεῖ.΄ 

Τ0 ᾿Ακούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐθαύμασε καὶ εἶπε τοῖς 
ἀκολουθοῦσιν, “᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, “οὐδὲ ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ 
τοσαύτην πίστιν" εὑρον! Τ1 Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀττὸ 

ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ 
᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν 

οὐρανῶν: 12 οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ 

σκότος τὸ ἐξώτερον. ᾽Εκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς 
τῶν ὀδόντων. 13 Καὶ εἶτπτεν ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῃ," 

“Ὕπαγε, ϑ'καὶ ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι.΄ Καὶ ἰάθη ὁ 

ταῖς ΘξΣαὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ. 

Ιθςιις Ηθαδΐς Ροίογς Μοίῃογ-Ι ἢ -ἰἂνν 

(ΜΚ. 1:29-31;1Κ. 4:38, 39) 

14 Καὶ ἐλθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου εἶδε τὴν 
πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν. 15 Καὶ 

15. αὐτῶ ϑϑὲ νς αὐτου 6, Οε νς τω ἰΙησου ΤᾺ 
28 λογω ΜϑὲΘ6, οἐ νς λογον ΤᾺ 

313 εκατονταρχη Μ6, 6Οε νβ εκατονταρχω Μ', ΤΆ 

5 Γεισελθοντος Ο νς Ψὲ 5 Καφαρναουμ ΚΒ νς ψὲς 7 πΒ νς 3) ̓ς 
10 παρ οὐδενι τοσαυτην πίστιν εν τω ἰσραηλ Β ν5ς ϑὲ κα 
13 οἵ νς 33) ὁ 13 οΥχΒ νς ϑὲς;, [οε] 

23 ΜΑΤΤΗΕΝνΝν 8ὃ:16-24 

ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός: καὶ 

ἠγέρθη καὶ διηκόνει αὐτῷ ." 

ΙΘϑιι5 Ηρα Μδηῆγ Ρθορίθ 

(ΜΚ. 1:32-34;κ. 4:40, 41] 

16 ᾿Οψίας δὲ γενομένης, προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμο- 

νιζομένους πολλούς. Καὶ ἐξέβαλε τὰ πνεύματα λόγῳ, καὶ 

πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν, 17 ὅπως πλη- 

ρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ ᾿Ησαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, 

«Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβε 

Καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν.» 

ΤΗ 6 (οϑῖ οἵ [)]5ε!ρίθϑῃιρ 

(εἰ. 9:57:-62) 

18 ᾿Ιδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὁπολλοὺς ὄχλους περὶ αὐτὸν 

ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν. 19 Καὶ προσελθὼν εἷς 

γραμματεὺς εἶπεν αὐτῷ, “Διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι 

ὅπου ἐὰν ἀτέρχῃ.΄ 

20 Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, “Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς 

ἔχουσι καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ 

γἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ." 

21 Ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν ϑαὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ, “Κύριε, 

ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα 

μου.΄΄ 

22 'Ο δὲ ᾿Ιησοῦς Γεἶῖπττεν αὐτῷ, “᾿Ακολούθει μοι, καὶ ἄφες 

τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς." 

νν μα ἀηα ννανθ ΟΡογ 655 

(ΜΚ. 4:35-417;Κ. 8:22-25) 

23 Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς τὸ πλοῖον, ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ 

μαθηταὶ αὐτοῦ. 24 Καὶ ἰδού, σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τῇ 

απ“ πὐσσσπσυδδαϑϑοἕ  νασσσσσσσσσσασσσαπππσπππσασπσσσα΄π΄απασσαπασαππαπ
παπσασσσσνΝ 

"15 αὐτω ΜβΒΟ, (γε νβ αὑτοις ἈΞ, ΤΆ 

18 9ν"Β νς Μὲς 18 τοχλον Β ν5 Ψϑὲκο 

21 ὁνΒ νς ψὲς, [6] 22 γλεγει Θ νς Ψὲ 

17 Ις. 53:4 
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θαλάσσῃ, ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑττὸ τῶν κυμάτων. 

Αὐτὸς δὲ ἐκάθευδε. 25 Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ ' 
ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες, “Κύριε, σῶσον οἡμᾶς! ᾿Απολ- 
λύμεθα!΄ 

26 Καὶ λέγει αὐτοῖς, “Τί δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι Τότε 
ἐγερθεὶς ἐπετίμησε τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ, καὶ 
ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. 

27 Οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν, λέγοντες, “Ποτατός 

ἐστιν οὗτος ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα ὑπακούουσιν 

αὐτῷ 17΄ 

Ιθςιις Ηθαὶς ἵννο θπηοη-  Ροςοθοορα Μθῃ 

(ΜΚ. 5:1-20; [Κ. 8:26-39) 

28 Καὶ “ἐλθόντι αὐτῷ" εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν 
ΓΓεργεσηνῶν, ὑττήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν 
μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεττοὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ 
παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. 29 Καὶ ἰδού, ἔκραξαν 
λέγοντες, “Τί ἡμῖν καὶ οοί, 9 Ιησοῦ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ᾽Ἢλθες 

ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς 30 Ἢν δὲ μακρὰν ἀπ᾽ 
αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη. 31 Οἱ δὲ δαίμονες 
παρεκάλουν αὐτόν, λέγοντες, “Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ΄"ἐπίτρε- 
Ψψον ἡμῖν ἀπελθεῖν" εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων." 

32 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Ὑπάγετε. Οἱ δὲ ἐξελθόντες 

ἀπῆλθον εἰς “τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων." Καὶ ἰδού, ὥρμησε 
πᾶσα ἡ ἀγέλη στῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν 
θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. 33 Οἱ δὲ 

βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀτ- 
ἤγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. 34 Καὶ ἰδού, 

125 οἱ μαθηται Μὲ νΞ οἱ μαθηται αὐτου ΤᾺ ν5 αὐτω οἱ μαθηται 
αὐτου ΟἾ"  νς -- ΝΒ, ον 

25 96 νς Ψ9ὶ 27 “ΚΒ νς 33ὲς 
28 'ελθοντος αὐτου ΒΟ ν5 Ψϑὲ; (ελθοντων αὐτων ΝΜ") 
28 Γαδαρηνων ΒΟ" (Γαζαρηνων 3") ν5 ᾿»" 29 Οα νς ἢ 

31 'ἀποστειλον ημας ἈΒ νς 33ὲο 32 τους χοιρους Θ ν5 Ψὶ 
32 Π6 νς 

25 ΜΑΤΤΗῈΕνν Θ:1Ξ0 

πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς "συνάντησιν τῷ ᾿Ιησοῦ. Καὶ 

ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων 

αὐτῶν. 

Ιθϑιις Εογρίνθο ἃπα Ηθαδίϑ ἃ Ραγαϊγίϊς 

(ΜΚ. 2:1-12;{Κ. 5:17-26) 

Καὶ ἐμβὰς εἰς ὁτὸ πλοῖον διεπτέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν 

9 ἰδίαν πόλιν. 2 Καὶ ἰδού, προσέφερον αὐτῷ παραλυ- 

τικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον. Καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν 

αὐτῶν εἶπε τῷ παραλυτικῷ, “Θάρσει, τέκνον: "ἀφέωνταί 

(σοι αἱ ἁμαρτίαι σου." 

3 Καὶ ἰδού, τινὲς τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς, 

“Οὗτος βλασφημε!:" 

4 Καὶ ἰδὼν' ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν, 

“Ἱνατί “ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν- 

5 Τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, “᾿Αφεωνταί σου αἱ 

ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, “;Ἔγειραι καὶ περιπάτει 6 Ἵνα δὲ 

εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου ἐπὶ τῆς 

γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας" --ὀ τότε λέγει τῷ παραλθτικῷ; 

“᾽ Ἐγερθεὶς ἀρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν 

σου.΄ 7Καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 

8 ᾿Ιδόντες δὲ οἱ ὄχλοι "ἐθαύμασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεόν, 

τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις. 

Ιθςιι9 (45 Μαίζίῃθνν ἴῃ Ρυθ ςδη 

(ΜΚ. 2:13-17;Κ.5:27-32) 

9 Καὶ παράγων ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον 

καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, ᾿Ματθαῖον λεγόμενον, καὶ 

σαι
 πὰ σ“΄ῳὐνπππὐὐππσπα΄““ππππσυσσσσασσ

σσασσσασαι 

14 Ιἰδων Μρίχο, ΤΆ Οἵ νς εἰδὼς ΜΡῚΒ 

25 σου ΜΡΙΘ, Οε νς σοι Μὶ, ΤΆ 

35 ἐγεῖραι ΜΡΙΒ, ΤΆ νβ5 ἐγειρε Μρ'δΟ, Ογ 

34 τυπαντησιν ΝΒ νϑ5 -ς 1 Ον νς ΜΟ: 

2 ταφιενται ἈΒ ν5 Ψὲς 2.423 ἐ νος Ψὶ 4 “6 υς Μὲ 

5 Γαφιενται Β (αφιονται 3") ν5 Ψὶ (ὁ 

ὃ ᾿εφοβηθησαν ΚΒ νϑ5 ψὲς 9.- ᾿ ΠΝ ΝΒ’ νς ᾿9ὲ 
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λέγει αὐτῷ, “᾿᾿Ακολούθει μοι.΄ Καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν 
αὐτῷ. 

10 Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδού, 
πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ 

᾿Ιησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. ΤΊ Καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι 
"εἶπον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, “Διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ 
ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ' διδάσκαλος ὑμῶν 

12 Ο δὲ ο' Ἰησοῦς ἀκούσας εἶπεν ΘΞαὐτοῖς, “Οὐ χρείαν 
ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες. 
13 Πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν, « Ἔλεον θέλω καὶ οὐ 
θυσίαν.» Οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς 
εἰς μετάνοιαν." 

695 Ις Θυθδεοίοηρα Αροιιΐ Γαςῖηρ 

(ΜΚ. 2:18-22;{Κ.5:33-39) 

14 Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ ᾿Ιωάννου, 
λέγοντες, “Διὰ τί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν 
πολλά, οἱ δὲ μαθηταί σου οὐ νηστεύουσιξ΄ 

15 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ 
νυμφῶνος πενθεῖν ἐφ᾽ ὅσον᾽ μετ᾿ αὐτῶν ἐστιν ὁ νυμφίος 
᾿Ελεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ ἀυτῶν ὁ νυμφίος, 
καὶ τότε νηστεύσουσιν. 16 Οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα 
ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ: αἴρει γὰρ τὸ 
πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται. 
17 Οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς: εἰ δὲ 
μή γε, ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί, καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ 
“ἀπολοῦνται. ᾿Αλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς 
καινούς, καὶ ἀμφότεροι“ συντηροῦνται." 

"11 ο ΜΘ, ΤᾺ ον νς και πινει ο Μ' 
213 εἰς μετανοιαν ΜΟ, ΤΆ νς -- Μ'ΝΒ, Οε 

315 οσον ΜΘ, ΤΆ οε νς Ἔχρονον Μ' 
417 ἀμφοτεροι Ξ9ὲ 6, οε νς αμφοτερα ΤΆ 

ΤΊ "ελεγον 6 νς 9) 12 Οἵμβ νς ψὲς 12 926 νς Ψὶ 
13 Γτελεος 6 νς "}ὲ 14 ομ:Β νς ϑὲ, [οε] 
17 Γαπολλυνται ΝΒ ν5 3ὲ 

13 Ηος. 6:6 

27 ΜΑΤΤΗΕΝνν 9:1δ8ὃ-28 

Ιθςιις Βθοίογθς ἃ (ἰτ] ἀηα Ηραΐὶς ἃ ννοπηδη 

(ΜΚ. 5:21-43;Κ. 8:40-56) 

18 Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς, ἰδού, ἄρχων εἷς 

ἐλθων' προσεκύνει αὐτῷ, λέγων ὅτι “᾿Η θυγάτηρ μου ἄρτι 

ἐτελεύτησεν: ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτὴν 

καὶ ζήσεται." 19 Καὶ ἐγερθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς ἠκολούθησεν αὐτῷ 

καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 
20 Καὶ ἰδού, γυνὴ αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη προσελθοῦσα 

ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. 

21 Ἔλεγε γὰρ ἐν ἑαυτῇ, “᾿Εὰν μόνον ἅψωμαι τοῦ ἱματίου 

αὐτοῦ σωθήσομαι." 
22 ὋΟ δὲ ᾿Ιησοῦς "ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπε, 

“Θάρσει, θύγατερ: ἡ πίστις σου σέσωκέ σε." Καὶ ἐσώθη ἡ 

γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 
23 Καὶ ἐλθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος καὶ 

ἰδὼν τοὺς αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον θορυβούμενον, 24 “λέγει 

αὐτοῖς", “᾿Αναχωρεῖτε, οὐ γὰρ ἀπέθανε τὸ κοράσιον ἀλλὰ 

καθεύδει." Καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. 25 “Ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ 

ὄχλος, εἰσελθὼν ἐκράτησε τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἠγέρθη τὸ 

κοράσιον. 26 Καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη εἰς ὅλην τὴν γῆν 

ἐκείνην. 

[Θςιις Ηθϑδίς ἵννο ΒΙ͂Ππα Μθη 

27 Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ ᾿Ιησοῦ, ἠκολούθησαν 

ΘΟαὐτῷ δύο τυφλοί, κράζοντες καὶ λέγοντες, ΄““᾿Ελέησον 

ἡμᾶς, Υἱὸς Δαβίδ!" 

28 ᾿Ελθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, 

καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο 

ποιῆσαι 

18 εἰς ελθων (ογ εισελθων) ΜΟ"Ὸν. νβ τις ελθων Μ' νϑ5 εις 

προσελθων Β νς ελθων ΤᾺ ν5 προσελθων Ν" 

227 υἱος ΜΡΙΒ, (εν νβ υἱὲ Μρί κ᾿, ΤΆ 

328 οἴησους ΜΒΟ, ΤΆ (γε νς -- Μ' νϑ ἰΙησους Ν" 

22 στραφεις ΝΒ νς Μὲς 24 'ελεγεν ἘΒ νς Μὲς 

27 9Β νς ὲὶ κο, [Ὁ] 
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Λέγουσιν αὐτῷ, “Ναί, Κύριε." 
29 Τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, λέγων, “Κατὰ τὴν 

πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν.“ 30 Καὶ «ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ 
ὀφθαλμοί. Καὶ Γἐνεβριμήσατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, λέγων, 
“Ὃρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω. 3]Τ᾽᾿ὕῸῦἱ δὲ ἐξελθόντες 
διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ. 

Ιθςιις (ςοῖς Ουΐ ἃ ᾿οπΊοη 

32 Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων, ἰδού, προσήνεγκαν αὐτῷ 
ἄνθρωτπτον κωφὸν δαιμονιζόμενον. 33 Καὶ ἐκβληθέντος τοῦ 
δαιμονίου, ἐλάλησεν ὁ κωφός. 

Καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι, λέγοντες, 
οὕτως ἐν τῷ ᾿Ισραήλ!" 

34 Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον, “Εν τῷ ἄρχοντι τῶν 

δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια." 

ΙΪ μ“ 
Οὐδέποτε ἐφάνη 

Ιϑςιις Απα [ῃΘ Οτραΐ Ηδινοςῖ 

35 Καὶ περιῆγεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς 
κώμας διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων 
τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν 
νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. 36 ᾿Ιδὼν δὲ τοὺς 
ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν ὅτι ἦσαν ἐσκυλμένοιΞ3ϑ καὶ 
ἐρριμμένοι ὡσεὶ" πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. 37 Τότε 
λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, “᾿Ο μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ 
ἐργάται ὀλίγοι. 38 Δεήθητε οὖν τοῦ Κυρίου τοῦ θερισμοῦ 
ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ." 

ΤῊ Ἰννθίνθ Κϑοθίνθ Αὐϊμοτχίίγ 

(ΜΚ. 3:13-19; [Κ. 9:1-6) 

10 Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ 
ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων 

133 λεγοντες ΜΘ, ΤΆ Οε νς ἕοτι Μ' 
235 εν τω λαὼ ΜΝ", ΤΆ νς -- Μ'ΒΟ", σὲ 
336 εσκυλμενοι 39ὲ Θ, οε νΞ ἐεκλελυμενοι ΤΆ 
436 ὡσει ΜΡΙΝΒ, ΤΆ ΟΥ νς ὡς ΜΡΙΟ 

30 γνεωχθησαν Β νϑ5 Ψ9ὲκ; (ηνοιχθησαν 6") 
30 Γενεβριμηθη ΝΒ" νς 33 ὁ 

29 ΜΑΤΤΗΕΝνν 10:2-13 

ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ 

πᾶσαν μαλακίαν. 

2 Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιΐ ταῦτα: 

πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ ᾿Ανδρέας ὁ 

ἀδελφὸς αὐτοῦ, Τ᾽ Ιάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ᾿Ιωάννης ὁ 

ἀδελφὸς αὐτοῦ, 3 Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ 

«Ματθαῖος ὁ τελώνης, ᾿Ιάκωβος ὁ τοῦ ᾿Αλφαίου καὶ 

πΛεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶςχ Θαδδαῖος, 4 Σίμων ὁ "Κανανίτης 

καὶ ᾿Ιούδας Τ᾽ Ισκαριώτης ὁ καὶ ταραδοὺς αὐτόν. 

Ιθςιις (οπγπγιςοίοης ἴῃ 6 Τννοῖνθ 

(ΜΚ. 6:7-13;1Κ.9:1-6) 

5 Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ ᾿Ιησοῦς, παρ- 

αγγείλας αὐτοῖς, λέγων, “Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, 

καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε. 6 Πορεύεσθε δὲ 

μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου ᾿Ισραήλ. 

7 Πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε, λέγοντες ὅτι “΄Πγγικεν ἡ 

βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 8 ᾿Ασθενοῦντας θεραπεύετε, 

λεπροὺς καθαρίζετε,ὨΖ δαιμόνια ἐκβάλλετε. Δωρεὰν 

ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. 9 Μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ 

ἄργυρον μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν, 10 μὴ πήραν εἰς 

ὁδὸν μηδὲ δύο χιτῶνας μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ ῥάβδους" 

ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ Φέἐστιν. 

ΤΊ “Εἰς ὴἡν δ᾽ ἂν πόλιν ἢ κώμην εἰσέλθητε, ἐξετάσατε τίς 

ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστι: κἀκεῖ μείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε. 

12 Εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, ἀσπάσασθε αὐτήν. 13 Καὶ 

ἐὰν μὲν ἡ ἡ οἰκία ἀξία, ἐλθέτω“ ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ᾽ αὐτήν' 

ἐὰν δὲ μὴ ἡ ἀξία, ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω. 

ασσααααααα δ σπἌΒὍἝ οι... “ς΄ σπὐὰὩπἸϊπ ππππσαπισασαπασσσνασα 

12 εστι(ν) ΜΘ, ΤΕ (γε νϑ εἰσιν Μ' 

28 λεπρους καθαριζετε Μ νϑ5 νεκροὺς εγειρετε λεπρους καθα- 

ριζετε (45) ΒΟ", Ογκ νβ λεπρους καθαριζετε νεκροὺς εγειρετε ΤΆ 

310 ραβδους ΜΟ ν5 ραβδον ΚΒ, ΤΆ ὧε 

413 ελθετω ΜΡ, ΤΆ (τε ν9 ειἰσελθετω Μ' 

2 Τκαι Β ν5 ϑ3ὲ πο 3 “Μαθθαιος (ΝΜ) Β' ν5 3) Ο 3 ΠΧΒ ν5 ὲὶ 

4 τκαναναιος ΒΟ ν5 Ψὲκ 4 Το 'Βν.  ΜΟ 10 96 νς Ψὶ 
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14 Καὶ ὃς "ἐὰν μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους 
ὑμῶν, ἐξερχόμενοι Τ τῆς οἰκίας ἢ τῆς πόλεως ἐκείνης, 
ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν. 15 ᾿Αμὴν λέγω 
ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρων ἐν 
ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ! 

Ρογσθουί.οησ Αγ (οπηίηρ 

(ΜΚ. 13:9-|13;1Κ.21:12-17) 

16 ““᾿Ιδού, ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ 
λύκων. Γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι 
ὡς αἱ περιστεραί. 17 Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων: 
παραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια, καὶ ἐν ταῖς 
συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς. 18 Καὶ ἐπὶ 
ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς 
μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 19 Ὅταν δὲ 
“πταραδιδῶσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε. 
Δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί "Ζλαλήσετε: 20 οὐ 
γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τοῦ Πατρὸς 
ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν. 

21΄Παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ 
πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπταναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ 
θανατώσουσιν αὐτούς. 22 Καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ 
πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου. Ο δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, 
οὗτος σωθήσεται. 23 Ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει 
ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν Γἄλλην. ᾿Αμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ 
τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ ᾿Ισραήλ ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ 
᾿Ανθρώπου. 24 Οὐκ ἔστι μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον 
οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ. 25 ᾿Αρκετὸν τῷ 
μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ὁ δοῦλος 
ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. Εἰ τὸν οἰκοδεσττότην Βεελζεβοὺλ 
ἐπεκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκειακοὺς αὐτοῦ! 

"19 λαλησητε ΜΟ, ΤΆ (ε΄ νΞ λαλησετε Μ' 
225 ἐπεκαλεσαν ΜΡΙΒΟ, οὐ νΞ ἀπεκαλεσαν Μρὶ νς εκαλεσαν Μ', 
ΤῊ νς επεκαλεσαντο ΜΝ 

14 "αν ΧΒ νς 33) ς 14 τεξω ΝΒ νς Ψὲς 
19 "'παραδωσιν ΝΒ νς ΜΟ 
19 "λαλησητε Θ ν9 Μ 23 "ετεραν ΧΒ νς ψὲς 

31 ΜΑΤΤΗΕΝνν 10:26-35 

Εραγ οοα, Νοί Μθη 

([Κ.12:2-7) 

26΄ Μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς. Οὐδὲν γάρ ἐστι 
κεκαλυμμένον ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ 
γνωσθήσεται. 27 Ο λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ 
φωτί: καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν 

δωμάτων. 28 Καὶ μὴ φοβεῖσθε! ἀττὸ τῶν ἀττοκτενόντωνΖ τὸ 
σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι. ΓΦοβήθητε 

δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ τὴν" ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα 
ἀπολέσαι ἐν Γεέννῃ. 29 Οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου 
πωλεῖται Καὶ ἕν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ 

τοῦ Πατρὸς ὑμῶν. 30 ᾿γμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς 

πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσί. 31 Μὴ οὖν Γφοβηθῆτε-: πολλῶν 
στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς. 

(οηΐίοςος (τοὶ Βοίογθ Μ θη 

([Κ. 12:8, 9) 

32 “Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν 
ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ 
Πατρός μου τοῦ ἐν Τ οὐρανοῖς. 33 Ὅστις δ᾽ ἂν ἀρνήσηταί 
με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼϊ 
ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μοῦ τοῦ ἐν Τοὐρανοῖς. 

(τοί Βηίηρο ἃ σννογαὰ 
([Κ.12:51-53;14:26-27) 

34 “Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν. 

Οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν. 35 ἬἬλθον γὰρ 
διχάσαι ἄνθρωπον 

128 φοβεισθε 9ὲ κ (Ο), οὐ να φοβηθητε Β, ΤΆ 

228 ἀποκτενοντων Ξ9ὲ νς αποκτεννοντων ΧΟ, (ε νς αποκτεινον- 

των Β, ΤΕ 

328 την ΜΡὶ νς -- ΜΡΙ6, ΤΆ Οἐ 
428 το ΜρΙν νς -- ΜρίΒΟ, ΤΆ Οε 

28 Γφοβεισθε ΚΒ (() νς Κ᾿) 31 Γφοβεισθε ΝΒ ν5 33ὲο 

32 ττοις ΒΟ, [(γ] νβ ᾿3ὲκ 33. “ΝΒ νς ϑὴ. 33 ττοις Β, [(Ἅ] νς 3Ψὲ κο 
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36 «Κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 

Καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς 

Καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς,» 

Καὶ «ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκειακοὶ αὐτοῦ.» 

37 “Ὃ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου 

ἄξιος: καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου 

ἄξιος: 38 καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ 

ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου οὐκ ἔστι μου ἄξιος. 39 ᾽Ο εὑρὼν τὴν 

ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ἀτολέσας τὴν Ψυχὴν 

αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν. 

Α (Τὺρ οἵ (οΙα νναΐθε 

(ΜΚ. 9:41) 

40 “'Ο δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται, καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος 

δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με. 41 ᾿Ο δεχόμενος προφήτην 

εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου λήψεται, καὶ ὁ 

δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήψεται. 

42 Καὶ ὃς "ἐὰν ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον 

ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ 

ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ." 

Ί Ί Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Ιησοῦς διατάσσων τοῖς 

δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ, μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν 

καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν. 

Ιοῆη ἴῃ Βαρ[ἰςῖ ϑδθοηας Μροςθηρϑίς ἴο [655 

([κ. 7:18-35) 

2 ᾽Ο δὲ ᾿Ιωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα 

τοῦ Χριστοῦ, πέμψας "δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 3 εἶπεν 

αὐτῷ, “Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν Ὁ" 

4 Καὶ ἀποκριθεὶς: ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, “Πορευθέντες 

ἀπαγγείλατε ᾿Ιωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε: 5 τυφλοὶ 

ἀναβλέπουσι καὶ χωλοὶ περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται 

αι ππππὐππτυ υῖύ΄τ'υσ σι θβϑϑΌΌ ο  νσαπππππσσππσσασπσσσσσασασανι 

42 ταν Βνς ϑὲκο 2 δια α νς Ψὶ 

36 Μίε. 7:6 

33 ΜΑΤΤΗΕΝνν 11.6Ξ517 

καὶ κωφοὶ ἀκούουσι, Τ νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ 

εὐαγγελίζονται. 6 Καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκαν - 

δαλισθῇ ἐν ἐμοί." 7 Τούτων δὲ πορευομένων, ἤρξατο ὁ 
᾿Ιησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ ᾿Ιωάννου, “Τί ἐξήλθετε 

εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαιΤ Κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου 

σαλευόμενον 8 ᾿Αλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν Ανθρωπον ἐν 

μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον ᾿Ιδού, οἱ τὰ μαλακὰ 

φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλείων! εἰσίν. 9 ᾿Αλλὰ 

τί ἐξήλθετε ἰδεῖν Προφήτηνῦῷ Ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ 
περισσότερον προφήτου. 10 Οὗτος γάρ ἐστι περὶ οὗ 

γέγρατται, 

«᾽Ιδού, ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἀγγελόν μου 

πρὸ προσώπου σου, 

Ος κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.» 

ΤΊ ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν 
μείζων ᾿Ιωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ: ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ 
βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν. 12 ᾿Απὸ δὲ 
τῶν ἡμερῶν ᾿Ιωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρτάζουσιν αὐτήν. 
13 Πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως ᾿Ιωάννου 
“προεφήτευσαν. 14 Καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν 
᾿Ηλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι. 15 .“Ο ἔχων ὦτα Φϑάκούειν 

ἀκουέτω. 
16 “Τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην ᾿Ομοία ἐστὶ 

παιδίοιςΣ ἐν ἀγοραῖς καθημένοις", “Καὶ προσφωνοῦσι" τοῖς 

ἑτέροιςξ θΘαὐτῶν 17 Οἷ'καὶ λέγουσιν, 

ΙΒ βασιλειων Μ νΞς βασιλεων Ὁ, ΤΆ Οε 

216 παιδιοις 33ὲ 6, ον νΞ παιδαριοις ΤᾺ 

316 εν ἀαγοραις καθημενοις ΜΙ, ΤΆ νΞ εν αγορα καθημενοις Με νϑ5 

καθημενοις εν ἀγοραῖς ( ν5 καθημενοις εν ταις ἀγοραῖς (Ν") Β, Οε 

416 ετεροις ΜΘ, Οε νβ εταιροις Μρὶ, ΤῈ 

5 Τκαι ΝΒ νς Μὲς 8 ὍΧΒ νς Μὲς 10 ΟκΒ νς ψὲς 

13 “ἐπροφητευσαν Θ νς Μὲ 15 9Β νς Ψϑὲκο 

16 ΄α προσφωνουντα ΕΒ ν5 ϑϑὲ ; ί(ᾳ προσφωνουσιν Ο) 
16 ὁΧΒ νς ψὲς 17 οἵκΒ νς 3) 0 

10 Μαιὶ. 3:1 
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Ἡὐλήσαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε, 

᾿Εθρηνήσαμεν ϑΞύὑμῖν καὶ οὐκ ἐκόψασθε.᾽ 

18 Ἦλθε γὰρ ᾿Ιωάννης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων, καὶ 

λέγουσι, “Δαιμόνιον ἔχει. 19 Ἦλθεν ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου 

ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν, ΄᾿Ιδού, ἄνθρωπος φάγος 

καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. Καὶ 

ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν Γτέκνων αὐτῆς.΄ 

Ιθςιις Ργοπουηςθο ννοθς οἡ ἰ)ηγθρθηΐδηϊ (ἰ{165 

([Κ.10:13-15) 

20 Τότε ἤρξατο!' ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ 

πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ, ὅτι οὐ μετενόησαν. 21 “Οὐαί σοι, 

Χοραζίν,2 οὐαί σοι, Βηθσαϊδά," ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι 

ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν 

σάκκῳ καὶ στοδῷ μετενόησαν. 22 [Πλὴν λέγω ὑμῖν, Τύρῳ 

καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ ὑὸν 

23 Καὶ σύ, - Καπερναούμ, "'ἡ ἕως ὁτοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα,ἦ 

ἕως “Αἰδου Γ΄καταβι βασθήσῃ: ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις γβέἐγένοντο 

αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί, "ἔμειναν ἂν μέχρι τῆς 

σήμερον. 24 Πλὴν λέγω ὑμῖν Ὁ γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον 

ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ σοί.΄ 

ἰ[θϑιις ΟἴζἊις Κϑοῖ 

{1 10:2. 

25 Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν, 

“᾿Ἐξομολογοῦμαί σοι, Πάτερ, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, 

ασσσσαδαδΘόΘΘθΘὉἉὰῚᾺὸὲ
 ον αν σσσασσσσσ΄“πππσσπσ΄ππππσασαπ΄ασασ απσσσΝ 

120 ηρξατο ΜΡΙ͂ΝΒ, ΤΆ Οὐ ν5 Ἐο ἰησους ΜΙ 

221 Χοραζιν Μ'͵ ΤΆ Οε ν5 Χωραζιν Μϑὶ νς Χοραζειν ΜΡΘ 

321 Βηθσαιδα ΜΟ, Οε ν5 Βηθσαιδαν Β, ΤΆ ν5 Βηδσαιδαν δ" 

423 ὑψωθεισα Μ', ΤᾺ ν56 ὑψωθης Μϑὶ ν5 υψωθηση Θ, (γε 

17 2 νς Μὲς 19 Γεργων ΝΒ" ν5 ψὶς 

23 “Καφαρναουμ ΚΒ ν5 Μὲο 23 [μη Ὁ νς Ψὶ 

23 ὉχΒ νς ψὲς 23 ΓΖκαταβηση Β ν5 Ψϑὲκο 

23 γβΞεγενηθησαν Θ ν5 Ξὶ 23 Γέεμεινεν Θ νς ϑὶ 

35 ΜΑΤΤΗΕΝΝ 11:26-12:ὃ 

ὅτι "ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν καὶ 

ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις. 26 Ναί, ὁ Πατήρ, ὅτι οὕτως 

“ἐγένετο εὐδοκίαϊ ἔμπροσθέν σου. 27 Πάντα μοι παρεδό- 

θη ὑπὸ τοῦ Πατρός μου, καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν Υἱὸν 

εἰ μὴ ὁ Πατήρ, οὐδὲ τὸν Πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ 

Υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ Υἱὸς ἀποκαλύψαι. 28 Δεῦτε 

πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ 

ἀναπαύσω ὑμᾶς. 29 Αρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾽ ὑμᾶς καὶ 

μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι πρᾶός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, 

καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. 320 Ὁ γὰρ 

ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν .᾽ 

ΙΘςιις [ἰς [ογὰ οἵ ἰῇ ϑαρθδίῃ 

(ΜΚ. 2:23-28; [Κ. 6:1-5) 

Ί Ἔν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς 

σάββασι διὰ τῶν σπορίμων. Οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ 

ἐπείνασαν, καὶ ἤρξαντο τίλλειν στάχυας καὶ ἐσθίειν. 2 Οἱ δὲ 

Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπον αὐτῷ, “᾿Ιδού, οἱ μαθηταί σου 

ποιοῦσιν ὃ οὐκ ἔξεστι ποιεῖν ἐν σαββάτῳ." 

3 Ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “Οὐκ ἀνέγνωτε τί ἐποίησε Δαβὶδ 

ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς! καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ, 4 πῶς εἰσῆλθεν εἰς 

τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως 

γιέφαγεν, ΓΖοὺς οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν οὐδὲ τοῖς μετ᾿ 

αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσι μόνοις 5. Ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ 

νόμῳ ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον 

βεβηλοῦσι καὶ ἀναίτιοί εἰσι 6 Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι τοῦ ἱεροῦ 

μεῖζόν ἐστιν ὧδε. 7 Εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί ἐστιν, « Ἔλεον θέλω 

καὶ οὐ θυσίαν, οὐκ ἂν κατεδικάσατε τοὺς ἀναιτίους. 

8 Κύριος γάρ ἐστιἦ τοῦ σαββάτου ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου." 

13 αὐτος Μὶ, ΤΆ ν5 -- ΜΘ, οε 

2θ μειζον ΝΒ, Οοε νς μειζων ΤᾺ νϑ μειζοων Ο" 

38 εστι(ν) Ψὲ 6, οτ νς και ΤΆ 

25 Γεκρυψας ΝΒ ν5 Μὲς 26 “ΚΒ ν5 Μὲς 

29 “πραυς Θ ν5 Μὲ 4 τ'εφαγον ΝΒ νϑ Ψψὲο 

4 γ2ρ Β νς Μέκο 7 τελεος 6 νς5 Ψὶ 

7 Πος5. 6:6 
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Ιθςιις Ηϑθαὶς ἃ Μδη ννίῖῃ 

ἃ ννιῃογρα Ηδπα οἡ ἴῃ ϑαραίῃ 

(ΜΚ. 3:1-6;{κ. 6:6-11) 

9 Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν. 
10 Καὶ ἰδού, ἄνθρωπος Ο'ἦν θΖτὴν χεῖρα ἔχων ξηράν. Καὶ 
ἐπηρώτησαν αὐτόν, λέγοντες, “Εἰ ἔξεστι τοῖς σάββασι 
γθεραπεύειν 7 ́ -- ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. 

ΤΊ Ο δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “Τίς ἔσται ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος ὃς 
ἕξει πρόβατον ἕν, καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο τοῖς σάββασιν εἰς 
βόθυνον, οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ 12 Πόσῳ οὖν 
διαφέρει ἄνθρωπος προβάτου! “Ὥστε ἔξεστι τοῖς σάββασι 

καλῶς ποιεῖν.“ 13 Τότε λέγει τῷ ἀνθρώττῳ, “;Ἔκτεινον τὴν 
χεῖρά σου." Καὶ ἐξέτεινε, καὶ ἀποκατεστάθη' ὑγιὴς ὡς ἡ 
ἄλλη. 14 Οἱ δε Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον κατ᾽ αὐτοῦ 
ἐξελθόντες,: ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν. 

ΒΟῃοΙα Μγ δρϑινδηΐ 

15. Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς γνοὺς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν. Καὶ 
ἠκολούθησαν αὐτῷ ϑΘὄχλοι πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν 
αὐτοὺς πάντας. 16 Καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μὴ φανερὸν 

αὐτὸν ποιήσωσιν, 17 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ 
᾿Ησαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, 

18 «᾿Ιδού, ὁ ταῖς μου ὃν ἡρέτισα, 
Ὃ ἀγαπητός μου εἰς ὃν εὐδόκησεν ἡ ψυχή μου: 
Θήσω τὸ Πνεῦμά μου ἐπ᾽ αὐτόν, 
Καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀτταγγελεῖ. 

19 Οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει, 
Οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις τὴν φωνὴν αὐτοῦ. 

20 Κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει, 

113 αποκατεσταθη ΜΙ, ΤΆ ν9 απεκατεσταθη ΜΙΝΒ, οι 

215 παντας ΜΘ, ΤΆ Οε νβ ἁἀπαντας Μ' 

10 9! 2 Θ νς ἅὶ 10 "θεραπευσαι (Ν) νϑ5 3 Βο 

13 “312 κ'ῈΒ νς ϑϑὲς 14 “8213-7 Θ νς 9ὲ 
15 ὉνΒ νς 3) ο, [οε] 17 τινα 6 νς 

9} ΜΑΤΤΗΕΝνν 12:21-30 

Καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει, 

Ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν. 
21 Καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσι.» 

Α Ηουςθ ΠὨινΙαρα ζδηηποῖί δίαπα 

(ΜΚ. 3:20-27; {Κ.11:14-23)ὲ 

22 Τότε προσηνέχθη αὐτῷ δαιμονιζόμενος τυφλὸς καὶ 
κωφός: καὶ ἐθεράπευσεν αὐτόν, ὥστε τὸν τυφλὸν καὶν 
κωφὸν καὶ λαλεῖν καὶ βλέπειν. 23 Καὶ ἐξίσταντο πάντες οἱ 
ὄχλοι καὶ ἔλεγον, “Μήτι οὗτός ἐστιν" ὁ Υἱὸς Δαβίδ7΄ 

24 Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον, “Οὗτος οὐκ 
ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἰ μὴ ἐν τῷ“ Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι τῶν 
δαιμονίων ." 

25 Εἰδὼς δὲ πὸ ᾿Ιησοῦςχ τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν 
αὐτοῖς, “Πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυτῆς ἐρημοῦτοαι, 
καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυτῆς οὐ 
σταθήσεται. 26 Καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς τὸν Σατανᾶν ἐκβάλλει, 
ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐμερίσθη. Πῶς οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία 
αὐτοῦ 27 Καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, 

οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσι Διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν 
ἔσονται κριταί.᾿ 28 Εἰ δὲ ἐν Πνεύματι Θεοῦ ἐγὼ" ἐκβάλλω 
τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

29 Ἢ πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ 
καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ "διαρττάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τὸν 
ἰσχυρόν Καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει.5 30 Ο μὴ 
ὧν μετ᾽ ἐμοῦ κατ᾽ ἐμοῦ ἐστι, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ 
σκορπίζει. 

121 και 3 6, σε νς τ'}εσν ΤᾺ 

222 και ΜΌΟ, ΤΆ νς -- Μ'Ν Β, Οἵ 

323 ἐστιν ΜΟ6, ΤΆ Οε νς το Χριστος Μ' 

424 τω ΜΟ, ΤᾺ Οε νς -- Μ' 

528 εν Πνευματι Θεου εγω ΜΡ, (τε νς εγω εν Πνευματι Θεου Μ', 
ΤΕ 

529 διαρπασεῖι ΜρΙΒΟ, ΤΆ Οἐ νβ διαρπαση ΜΝ 

22 ὌΝΒ νς 3ὲς 25 κΒ νς 3ϑὲς 27 “321ΝΒ νς ϑὲς 
29 ταρπασαι ΒΟ" "ὁ νς 3ὴκ 

18-21 15. 42:1-4 
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[ΙΘοις γναγης οἵ π6 πρᾶγαοηδΌθίθ δ᾽η 

(ΜΚ. 3:28-30; [Κ. 12:10) 

31 “Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασ- 

φημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ Πνεύματος 

βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις. 32 Καὶ ὃς 

ἐὰν' εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ Υἱοῦ τοῦ ᾿Ανθρώπου, 

ἀφεθήσεται αὐτῷ: ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ 

᾿Αγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τῷ νῦν αἰῶνι οὔτε 

ἐν τῷ μέλλοντι. 

Α ἴτθθ [ἰς Κηοννη Ὀγ ἰ[ἴς5 ἔγμϊῖ 

([Κ. 6:43 -45) 

33 “Ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον καλὸν καὶ τὸν καρττὸν 

αὐτοῦ καλόν, ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρὸν καὶ τὸν 

καρπὸν αὐτοῦ σαπρόν: ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον 

γινώσκεται. 34 Γεννήματα ἐχιδνῶν! Πῶς δύνασθε ἀγαθὰ 

λαλεῖν, πονηροὶ ὄντες Ἔκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς 

καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ. 35 ᾽Ο ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ 
ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ πονηρὸς 

ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά. 

36 Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν ὃ Θέὰν " λαλήσωσιν οἱ 
ἄνθρωποι, ἀποδώσουσι περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ 
κρίσεως. 37 ᾿Εκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ, καὶ ἐκ τῶν 
λόγων σου καταδικασθήσῃ.΄ 

ΤΗΘ δ!δση οἵ Ἰοηδῇ 

(ΜΚ. 8:11,12;Κ.11:29-32) 

38 Τότε ἀπεκρίθησάν Τ τινες τῶν γραμματέων καὶ 
Φαρισαίων, λέγοντες, “Διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ 

σημεῖον ἰδεῖν." 

132 ἐὰν Μὲ] 6, οὐ νς αν ΤΆ 

232 τω νυν Μ νΞς τουτω τω ΘΟ, ΤᾺ Οε 

335 θησαυρου ϑϑὲ 6, οἐε νς Ἑ της καρδιας ΤᾺ 

435 εκβαλλει ΜΒ, ΟἍε νς Ἐτα ᾿Ο, ΤῈ 

31 5χΒ νς 36 36 ὉΧΒ νς ϑϑὲς 36 γλαλησουσιν Θ νς 99 
38 Ταυτω Θ νς Ψ)})ὶ 

39 ΜΑΤΤΗΕΝνν 12:39-47 

39 ᾽Ὃ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, “Γενεὰ πονηρὰ καὶ 

μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ 

μὴ τὸ σημεῖον ᾿Ιωνᾶ τοῦ προφήτου. 40 “Ὥσπερ γὰρ ἦν 

᾿Ιωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς 

νύκτας, οὕτως ἔσται ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ 

τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας. 41 Ανδρες Νινευῖται 

ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης 

καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν, ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα 

᾿Ιωνᾶ, καὶ ἰδού, πλεῖον ᾿Ιωνᾶ ὧδε. 42 Βασίλισσα νότου 

ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ 

κατακρινεῖ αὐτήν, ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς 

ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος,Ζ καὶ ἰδού, πλεῖον 

Σολομῶνος ὧδε. 

Αη ἰ)πείθδη δριγῖ Κρίωγης 

([Κ.11:24-26) 

43“ Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ 

τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι᾿ ἀνύδρων τότων ζητοῦν 

ἀνάπαυσιν, καὶ οὐχ εὑρίσκει. 44 Τότε λέγει, ΄΄ ᾿Επιστρέψω 

εἰς τὸν οἶκόν μουϊ ὅθεν ἐξῆλθον. Καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει 

σχολάζοντα, σεσαρωμένον, καὶ κεκοσμημένον. 45 Τότε 

πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα 

πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ 

ἐκεῖ: καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα 

τῶν πρώτων. Οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ 

πονηρᾷ." 

Τῇ ΜΜοίῃμοϑυ Ὧπηα Βγϑίῃῆγθη οἵ [6ος 

(ΜΚ. 3:31-35; [Κ. 8:19-217) 

46 Ἔτι ὁδὲ αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις, ἰδού, ἡ μήτηρ 

καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω ζητοῦντες αὐτῷ 

λαλῆσαι. 47 Εἶπε δέ τις αὐτῷ, “᾿Ιδού, ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ 

ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασι ζητοῦντές σοι λαλῆσαι.“ δ 

140 εσται ΜΡ, ΤΆ οἐε νς Ἑκαι Μο' 

2.342 Σολομωνος 39ὲ ΚΒ, Οτ ν» Σολομωντος Ο, ΤΆ 

44 “2.51 κΒ νς ὲὶς 46 ΟχΒ νς ψὲς 47 Ὀχκ:Β νς ϑὲς, [οε] 
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48 ᾿Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ Γ"είπόντι αὐτῷ, “Τίς ἐστιν ἡ 
μήτηρ μου Καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου 49 Καὶ ἐκτείνας 
τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶττεν, ““᾿Ιδού, ἡ 
μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου! 50 Ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ 
θέλημα τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς, αὐτός μου 
ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν." 

ΤῆΘ Ραγδῦ !θ οἱ ἴῃ 6 ϑοννθϑΧῦ 

(ΜΚ. 4:1-9; [Κ. 8:4-8) 

Ί Ἔν οἷδὲ τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ϑ:Σἀπὸ 
τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν. 2 Καὶ 

συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸ' 
πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν 
αἰγιαλὸν εἱστήκει. 3 Καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν 
παραβολαῖς, λέγων, “᾿Ιδού, ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ 
σπείρειν." 4 Καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτόν, ἃ μὲν ἔπεσε παρὰ 
τὴν ὁδόν: καὶ “ἦλθε τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτά. 
5 ἼΑλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη, ὅπου οὐκ εἶχε γῆν 
πολλήν: καὶ εὐθέως ἐξανέτειλε διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς. 
6 Ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος, ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν 
ῥίζαν, ἐξηράνθη. 7 Αλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, καὶ 
ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ Γἀπέπνιξαν αὐτά. 8 Αλλα δὲ 
ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν καὶ ἐδίδου καρπόν, ὃ μὲν 

ἑκατόν, ὃ δὲ ἑξήκοντα, ὃ δὲ τριάκοντα. 9 .᾽Ο ἔχων ὦτα 

οἀκούειν ἀκουέτω." 

695 Εχρίίης [ῃ 6 Ρυγροϑθ οἱ Ραγδ 65 

(ΜΚ. 4:10-12; {Κ. 8:9, 10) 

10 Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ εἶττον αὐτῷ, “Διὰ τί ἐν 

παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς 

12 τὸ Μ,ΤᾺ ν5 - ΜΌ, οε 

23 πολλα εν παραβολαῖς ΜΚΕΒ, ΤΆ Οε νβΞ εν παραβολαῖς πολλα 
Μ'Ο 
33 σπειρειῖν ΜρΙΒΟ, ΤΆ Οἵ νβ σπεῖραι Μ' (") 

48 λεγοντι ΝΒ νς Ψ3ὲο 1 ο'κΒ νς ϑὲς 1 928 νς ϑϑὲς (εκ κ) 
4 'ελθοντα τα πετεινα Β νς  ὲκο 7 Γεπνιξαν κ᾿ νς Ψὲ Βο 

9 Ογκ:β νς 33) ς 

41 ΜΑΤΤΗΕΝν 1.3:11519 

11 ᾽“Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶττεν αὐτοῖς ὅτι “Ὑμῖν δέδοται 
γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις 
δὲ οὐ δέδοται. 12 Ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ 
περισσευθήσεται: ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται 
ἀπ᾽ αὐτοῦ. 13 Διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι 
βλέποντες οὐ βλέπουσι καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν οὐδὲ 
συνιοῦσι. ἴ4 Καὶ ἀναπληροῦται' αὐτοῖς ἡ προφητεία 
᾿Ησαΐου ἡ λέγουσα, 

«᾿Ακοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε, 
Καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε. 

15 ᾿Επαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, 
Καὶ τοῖς ὠσὶ βαρέως ἤκουσαν, 
Καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν, 
Μήποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς 
Καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι 
Καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσι, καὶ ἐπιστρέψωσι,“ 
Καὶ ἰάσομαι" αὐτούς.» 

16 ᾿γμῶν δὲ μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ ὅτι βλέπουσι, καὶ τὰ ὦτα 
ὑμῶν ὅτι Γἀκούει. 17 ᾿Αμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ 
προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε καὶ οὐκ 
εἶδον, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν. 

[695 Εχρίδίης [ῃ6 Ραγαῦ θ οἵ [ῃ 6 ϑδοννθὺ 

(ΜΚ. 4:13-20; {Κ. 8:11-15) 

18 ΄ Ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε τὴν παραβολὴν τοῦ στπεί- 

ροντος. 19 Παντὸς ἀκούοντος τὸν λόγον τῆς βασιλείας 

καὶ μὴ συνιέντος, ἔρχεται ὁ πονηρὸς καὶ ἁρπάζει τὸ 
ἐσπαρμένον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Οὑτός ἐστιν ὁ παρὰ 

114 αναπληροῦται 3ὲὶ 6, οὐ νς Ἐεπ ΤᾺ 

214 ἀκουσετε ΜρίκοΟ, ΤΆ Οε νς ακουσητε Μ' νς ακουσατε Β" 
314 βλεψετε ΜΒ0Ο, ΤᾺ ὧγ νς βλεψητε Μ''δν 

415 επιστρεψωσι(ν) ΜΘ, ΤΆ (τε ν9 επιστρεψουσι(ν) Μ' 

"15 'τασομαι Μ' (Ν) ΒΟ, Οε νβ ιασωμαι Μ', ΤΆ 

16 Γακουουσιν 6 ν.  Μ 18 "σπειραντος Ν'Β ν5 Μὲς 

14,15 15. 6:9,10 
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τὴν ὁδὸν σπαρείς. 20 .Ο δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρείς, 
οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς 
λαμβάνων αὐτόν: 21] οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ ἀλλὰ 
πρόσκαιρός ἐστι. Γενομένης δὲ θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν 
λόγον, εὐθὺς σκανδαλίζεται. 22 ᾽Ο δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας 
σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων, καὶ ἡ μέριμνα 
τοῦ αἰῶνος τούτου καὶ ἡ ἀτάτη τοῦ πλούτου συμπνίγει 
τὸν λόγον, καὶ ἄκαρττος γίνεται. 23 ᾽Ο δὲ ἐπὶ τὴν “γῆν τὴν 
καλὴν" σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ 

γσυνιών, ὃς δὴ καρποφορεῖ καὶ ποιεῖ ὁ μὲν ἑκατόν, ὁ δὲ 
ἑξήκοντα, ὁ δὲ τριάκοντα." 

ΤῆΘ Ραγαῦ! ο οἵ 6 ννῃρϑῖί δηα ἢ Ταγος 

24 Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς, λέγων, 

“᾿Ωμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείροντι" 
καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ. 25 ᾽Εν δὲ τῷ καθεύδειν 
τοὺς ἀνθρώπους, ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ Γἔσπειρε 
ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπῆλθεν. 26 Ὅτε δὲ 
ἐβλάστησεν ὁ χόρτος καὶ καρπὸν ἐποίησε, τότε ἐφάνη καὶ 
τὰ ζιζάνια. 27 Προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσττότου 
εἶπον αὐτῷ, “Κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ 
ἀγρῷ Πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια" 28 ᾽Ο δὲ ἔφη αὐτοῖς, 
“᾿Εχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. Οἱ δὲ δοῦλοι ΄εἶττον 
αὐτῷ," Θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξομεν" αὐτάϑ' 29 Ὁ 
δὲ “ἔφη, Οὔ, μήποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια, ἐκριζώση- 
τε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον. 30 Αλφετε συναυξάνεσθαι ἀμ- 
φότερα "μέχρι τοῦ θερισμοῦ: καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ 

ἐρῶ τοῖς θερισταῖς, “Συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ 

124 σπειροντι Μρ'ς, ΤΆ νς σπειραντι ΜρΙΝΒ, Οε 

227 εχει Ψϑὲ ΒΟ, οσ νος Ἐτα κ", ΤᾺ 

328 συλλεξομεν Μ νΞς συλλεξωμεν 6, ΤΆ Οε 

430 εν 9ὲὴΒ, οὐ νς Ἔ τω ἙἸ Ή , ΤΆ 

22 Ομ :Β νς 3 23 'καλην γην Θ᾽ νς Μὶ 23 τσυνιεις ΝΒ νς 33ὲς 
25 τεπεσπειρεν Β νς ϑὲς; (ἐπεσπαρκεν κ") 

28 “λεγουσιν αὐτω καὶ (ΒΟ) νς ᾿3᾽ 29 Γφησιν Θ νς ὶ 

30 Γεως Β ν5ς 33ὲσ; (αχρι κ") 

43 ΜΑΤΤΗΕΝνΝν 1.3:371536 

δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ 
σῖτον συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου.΄΄ΊΎ} 

ΤΗΘ Ραγᾶῦ!θ οἵ [ῃΠ 6 Μωυςίαγα 5666 
(ΜΚ. 4:30-32; [κ. 13:18, 19) 

31 Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς, λέγων, 
“᾿Ομοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως, 
ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ: 32 ὃ 
μικρότερον μέν ἐστι πάντων τῶν σπερμάτων, ὅταν δὲ 
αὐξηθῇ, μεῖζον' τῶν λαχάνων ἐστὶ καὶ γίνεται δένδρον, 
ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατασκηνοῦν ἐν 
τοῖς κλάδοις αὐτοῦ. 

ΤῆΘ Ρδίδῦ! 6 οἵ [ῃ6 [ἰ ϑρᾶανϑθη 

([κ.13:20, 21) 

33 Ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς: “᾿ Ομοία ἐστὶν ἡ 
βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἔκρυψεν εἰς 
ἀλεύρου σάτα τρία ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον." 

ΤΗΘ ἰς6 οἵ ΡαγαΌ 65 ΕὐΠΠ|1|ς Ργορῆθογ 

(Μκ. 4:33, 34) 

34 Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ ᾿ἰΙἰησοῦς ἐν παραβολαῖς 
τοῖς ὄχλοις, καὶ χωρὶς παραβολῆς Γοὐκ ἐλάλει αὐτοῖς, 
35 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος, 

«᾿Ανοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου, 

᾿Ερεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς ϑΘκόσμου.» 

ΙΘ5 5 Εχρίαίης ἰῃ6 Ραγαῦ !6 οἵ [Π 6 Ταγθς 

36 Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν Ξὸ 
᾿Ιησοῦς.Ν Καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες, 
“Φράσον ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ." 

132 μειζον ΜΟ, ΤΆ Οε νς ἔπαντων Μ' 
233 ἐκρυψεν Μ νς ενεκρυψεν Μ΄, ΤΆ σε 

34 γουδεν ΘΕ νς ὲ 35 98 νς 9ὲ κ᾿, [(ε] 36 χΒ νς Ψϑὲς 
36 "διασαφησον ΜΒ νς ψὲς 

35 Ρῥς. 78:2 
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37 ᾽Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Θθαύὐτοῖς, “᾿Ο σπείρων τὸ καλὸν 
σπέρμα ἐστὶν ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου. 38 ᾿Ο δὲ ἀγρός ἐστιν 
ὁ κόσμος, τὸ δὲ καλὸν σπέρμα, οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς 
βασιλείας: τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ, 39 ὁ δὲ 
ἐχθρὸς ὁ σπείρας αὐτά ἐστιν ὁ διάβολος: ὁ δὲ θερισμὸς 
συντέλεια “τοῦ αἰῶνός ἐστιν, οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν. 
40 “Ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ καίεται," 

οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος τούτου. 
41 ᾿Αποστελεῖ ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου τοὺς ἀγγέλους 
αὐτοῦ, καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ 
σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν, 42 καὶ βαλοῦσιν 
αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός. ᾽Εκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς 
καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 43 Τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν 
ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Πατρὸς αὐτῶν. ᾿Ο ἔχων ὦτα 
Οἀκούειν ἀκουέτω. 

ΤῆΘ Ραγαῦ!θ οἵ [ῃ6 ΗἰΙαἄθη Τγθᾶςγθ 

44“οὁΠάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ,2 ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος 
ἔκρυψε, καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει καὶ “πάντα ὅσα 
ἔχει ττωλεῖ" καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον. 

Τῇ Ρᾶγαῦ ο οἵ (ῃ 6 βϑαδτγὶ! οἵ γαῖ Ργςθ 

45 “Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
ἀνθρώπῳ ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας, 46 “ὃς 
εὑρὼν" ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην, ἀπελθὼν πέπρακε 
πάντα ὅσα εἶχε καὶ ἠγόρασεν αὐτόν. 

140 καιεται 339ὲ ( νς κατακαιεται ΝΒ, ΤΕΓΟε] 
244 εν τω ἀγρω Μβο, ΤΆ (τε ν5 εν ἀγρω Μ' ν5 --π" 

37 ον νς 3ὲὴς 39 9Β νς 9)ς; (--ο δε ἴο ἐστιν ΜΝ") 

40 ΟχΒ νς 3)) ς 43 ὁμ:Β νς ϑὲς 44 ὁμῃ νς 3 ς 
44.41.3 κα νς ϑὲς; (423 Β) 46 ευὑρων δε ΝΒ νς 33ὲς 

45 ΜΑΤΤΗΕΝΝ 13:47-56 

ΤῊΘ Ραγαῦ ο οὔ μ 6 Ὀγαρηθῖ 

47 “Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ 
βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἐκ παντὸς γένους 
συναγαγούσῃ, 48 ἣν ὅτε ἐπληρώθη, ἀναβιβάσαντες ἐπὶ 
τὸν αἰγιαλὸν καὶ καθίσαντες, συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς 
Γἀγγεῖα, τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον. 49 Οὕτως ἔσται ἐν τῇ 
συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος. ᾿Εξελεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ 
ἀφοσριοῦσι τοὺς πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν δικαίων 50 καὶ 

βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός. ᾽Εκεῖ ἔσται ὁ 
κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων." 

ΤΗΘ Ἰγθᾶςιτγ οἱ Τγυῖῃ 

51 λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς," “Συνήκατε ταῦτα πάνταϑ΄ 

Λέγουσιν αὐτῷ, “Ναί, ΟΚύριε." 

52 Ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “Διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς 
μαθητευθεὶς εἰς τὴν βασιλείαν' τῶν οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν 
ἀνθρώπῳ οἰκοδεσττότῃ ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ 
αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά." 

53 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς παραβολὰς 
ταύτας, μετῆρεν ἐκεῖθεν. 

Ἰθϑὺς [9 Κρ|θεῖρα Αἱ ΝαΖαγϑίῃ 

(ΜΚ. 6:1-6) 

54 Καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς 
ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, ὥστε ἐκπλήττεσθαι αὐτοὺς καὶ 
λέγειν, “Πόθεν τούτῳ ἡ σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάμεις 55 Οὐχ 
οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος υἱός ΓΟὐχὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ 
λέγεται Μαριὰμ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωσῆς 
καὶ Σίμων καὶ ᾿Ιούδας 56 Καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι 

.152 εἰς τὴν βασιλειαν Μ', ΤΆ ν5 τη βασιλεια ΜΘ, Οε 

255 Ιωσης Μ, ΤΆ ν5 Ιωαννης Μ' κ""  γς Ιωσηφ ΒΟ, Οε 

48 ταγγη Θ ν-ς Ψὶ 51 ΜΒ νς 33)ς 51 ὉΧΒ νς ψὲς 
55 ουχ 6 νς ὲ 
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πρὸς ἡμᾶς εἰσι Πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα: 57 Καὶ 
ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. 

Ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, “Οὐκ ἔστι προφήτης ἄτιμος 
εἰ μὴ ἐν τῇ “πατρίδι αὐτοῦ" καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ." 58 Καὶ 
οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλὰς διὰ τὴν ἀπιστίαν 
αὐτῶν. 

Ἰοῆη {Π6 Βαρίςῖ Ις Βρῆθδαρα 

(ΜΚ. 6:14-29; [Κ. 9:7-9) 

ν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν ᾿Ηρῴδης ὁ “τετράρχης 
Ί τὴν ἀκοὴν ᾿Ιησοῦ, 2 καὶ εἶπε τοῖς παισὶν αὐτοῦ, 
“Οὗτός ἐστιν ᾿Ιωάννης ὁ Βαπτιστής: αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ 
τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν 

αὐτῷ." 3 “Ὃ γὰρ Ἡρῴδης κρατήσας τὸν ᾿Ιωάννην ἔδησεν 
θαὐτὸν καὶ “ἔθετο ἐν φυλακῇ" διὰ ᾿ Ηρῳδιάδα τὴν γυναῖκα 
Φιλίπττου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. 

4 Ἔλεγε γὰρ “αὐτῷ ὁ ᾿Ιωάννης," “Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν 
αὐτήν.΄ 5 Καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι, ἐφοβήθη' τὸν 
ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον. 6 ΓἹΓενεσίων δὲ 
"Σἀγομένων τοῦ Ἡρῴδου, ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ τῆς 
᾿Ηρῳδιάδος ἐν τῷ μέσῳ καὶ ἤρεσε τῷ Ἡρῴδῃ. 7 Ὅθεν 
μεθ᾽ ὅρκου ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ὃ ἐὰν αἰτήσηται. 

ὃ Ἣ δέ, προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς, “Δός 
μοι,΄ φησίν, “ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν ᾿Ιωάννου τοῦ 
βαπτιστοῦ." 9 Καὶ "ἐλυπήθη ὁ βασιλεύς, διὰ 9δὲ τοὺς 
ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους ἐκέλευσε δοθῆναι. 10 Καὶ 
πέμψας ἀπεκεφάλισε ὁτὸν ᾿Ιωάννην ἐν τῇ φυλακῇ. 11 Καὶ 
ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ, 

'5σ ἐεφοβηθη ΜΟ, ΤΆ ον νς εφοβειτο Μ' 

57 'πατριδι Β νς 3)ὲ; (δια πτατριδι κ; ιδια πτατριδι αὐτου 6) 
Τ .τετρααρχης δΝὉ νς 99} 3 ΟμἘΒ νς Μὲς, [οε] 
3 εν φυλακη απεθετο κ᾽Β" νς 3)}Ὸ 4231 (Β) νς 3ὲς; (3. κὉ 
6 "'γενεσιοις ΝΒ νς Μὲς 6 "γενομενοις ΝΒ νϑ5 Ψὲ; (γενομενων Ο) 
9 “λυπηθεις Β νς ϑὲκο 9 9Β νς 33ὲ κο 10 9κ"Β νς ϑὲς, [Οε] 
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καὶ ἤνεγκε τῇ μητρὶ αὐτῆς. 12 Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ 
αὐτοῦ ἦραν τὸ "'σῶμα καὶ ἔθαψαν "ΖΞαὐτό, καὶ ἐλθόντες 
ἀττήγγειλαν τῷ ᾿Ιησοῦ. 

Ἰθςι5 ἔθρας [ἢ6 Εἰνθ Τῃοιιςαπα 
(ΜΚ. 6:30-44; {Κ.9:10-17; [π. 6:1-14) 

13 “Καὶ ἀκούσας" ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν 
πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ᾽ ἰδίαν. Καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι 
ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ τῶν πόλεων. 14 Καὶ ἐξελθὼν 
πὸ ᾿Ιησοῦςχ εἶδε πολὺν ὄχλον καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ 
αὐτοῖς! καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. 

15 ᾿Οψίας δὲ γενομένης, προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 
ϑαὐτοῦ, λέγοντες, “Ἐρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη 
παρῆλθεν. ᾿Απόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς 
τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα." 

16 Ο δὲ Θ᾽ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, “Οὐ χρείαν ἔχουσιν 
ἀπελθεῖν. Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν." 

17 Οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ, “Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε 
ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας." 

18 .Ο δὲ εἶπε, “Φέρετέ μοι αὐτοὺς ὧδε." 19 Καὶ 
κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ “τοὺς χόρτους," 
λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, 
ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἔδωκε 
τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. 
20 Καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ 
περισσεῦον τῶν κλασμάτων, δώδεκα κοφίνους πλήρεις. 
21 Οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι, χωρὶς 
γυναικῶν καὶ τταιδίων. 

Ιτττὰὠἐσνπ πὰ σππππσπσσϑοοὁοὁοὁΠΠΠΠΦΡΜΒΒΒΒΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΗΝΝΝΝΝΒΝΝΝΟΒΒΝΒΝΟΝΟΝΒΝΒΒΝΒΒΒΒΝΝΝΝΝΝΝΝΝΒΝΝΟΝΒΝΟΝΕΝΝΝ 

114 αὐτοις 33) 6, ον νς αυὐτους ΤᾺ 

219 λαβων 39 Β, οε ν5 και λαβων κα", ΤΆ 

12 τίπτωμα Θ ν-ς )ὲ 12 "ξαυτον Μ"Β, [(ε] νς ϑ3ὲς 
13 'ἀακουσας δε ΝΒ νς 33 ο 14 χΒ νς 33) ς 15 ὉΧΒ ν5 3) 0 
16 οκε νς 9ὲ ΒΟ, [(ε] 18 “ΚΒ νς 3). 
19 “του χορτου Θ ν. ΔΜ 
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ΙΘςιι5 νναῖκς οὴ ἴῃ 6 568 

(ΜΚ. 6:45-52;]η. 6:15-21) 

22 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν Πὺ ᾿Ιησοῦςχ τοὺς μαθητὰς’ 
ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, 
ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. 23 Καὶ ἀπολύσας τοὺς 
ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾽ ἰδίαν προσεύξασθαι. 
᾿Οψίας δὲ γενομένης, μόνος ἦν ἐκεῖ. 24 Τὸ δὲ πλοῖον ἤδη 
μέσον τῆς θαλάσσης ἦν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν 
κυμάτων, ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος. 

25 Τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς Γἀττῆλθε πρὸς αὐτοὺς 
πὸ ᾿Ιησοῦςν περιπατῶν ἐπὶ “τῆς θαλάσσης." 26 “ἸΚαὶ 
ἰδόντες αὐτὸν οἱ μαθηταὶ" ἐπὶ “Ζτὴν θάλασσαν" πᾶερι- 
τπατοῦντα ἐταράχθησαν, λέγοντες ὅτι “Φάντασμά ἐστι!" 
Καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. 

27 εὐθέως δὲ ἐλάλησεν “αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς," λέγων, 
“Θαρσεῖτε! ᾿Εγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσθε." 

28 ᾿Αποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε͵,2 “Κύριε, εἰ σὺ εἶ, 

κέλευσόν με πρός σε ἐλθεῖνῖ ἐπὶ τὰ ὕδατα." 
29 ᾿Ο δὲ εἶπεν, “᾿Ελθέ.΄ Καὶ καταβὰς ἀττὸ τοῦ πλοίου Θὁ 

Πέτρος περιεττάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα Γἐλθεῖν πρὸς τὸν 
᾿Ιησοῦν. 

30 βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον Οἰσχυρὸν ἐφοβήθη, καὶ 
ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξε, λέγων, “Κύριε, σῶσόν 

με!" 

22 μαθητας ΜίνοΟ, Οε νς αὐτου ΜΡΙΒ, ΤΆ 

228 αὐτω ο Πετρος εἴπε ΜΝΟ, ΤΆ Οε νϑβ ο Πετρος εἰπε Μ' νς ὁ 
Πετρος εἰπε αὐτω Β 

2200 ν.  Μ 

24 'σταδιους πολλοὺυς απο της γης ἀπεῖχεν Β νϑ5 Ψϑὲκο 

25 ηλθεν ΝΒ νς ΜΟ"" Ὁ 25 56 νς Ψὶ 

25 την θαλασσαν ΝΒ νς ὲὶς 

26 “ἴοι δε μαθηται ἴΙδοντες αὑτον Β νς 3ϑὲς; (δοντες δε αὐτον ΝΜ") 

26 ἴΖτης θαλασσης Θ νς5 Ψὶ 27 Γ"ευθυς ΝΒ νς ὲς 

27 “231 Β, [(ε] νς 33ὲς; (Τ κὉ 28 “312 Θ ν.- Μ 
29 ον νς 3) σ, [(ε] 29 και ηλθεν Β ν5 3); (ελθειν ηλθεν ουν κ") 

30 ον Β"νς 33ὲ, [0ε] 

49 ΜΑΤΤΗΕΝνν 14:31-15:5 

31 Εὐθέως δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο 
αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ, “᾿Ολιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασαςϑ 

32 Καὶ Γἐμβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον, ἐκόπασεν ὁ 
ἄνεμος. 33 Οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ ϑέλθόντες προσεκύνησαν 
αὐτῷ, λέγοντες, “᾿Αληθῶς Θεοῦ Υἱὸς εἶ!" 

Μᾶηγ Τοιιςῇ [6955 ἀπα Αγ Μαθ ννῇο!θ 

(ΜΚ. 6:53 -56) 

34 Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον "εἰς τὴν γῆν ΤΓεννησαρέτ!2 
35 Καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου 
ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην, καὶ 
προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας, 36 καὶ 
παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μόνον ἅψωνται τοῦ κρασπέδου 
τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. Καὶ ὅσοι ἥψαντο διεσώθησαν. 

Ὠοῇ]ογηθηΐ ζοπλος ίγοπη ννιΏ!η 

(ΜΚ. 7:1-23) 

Τότε προσέρχονται τῷ ᾿Ιησοῦ Θοὶ ἀττὸ ᾿Ιεροσολύμων 
15 “γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι,, λέγοντες, 2 “Διὰ τί οἱ 

μαθηταί σου παραβαίνουσι τὴν παράδοσιν τῶν πρεσ- 
βυτέρων᾽ Οὐ γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας ϑαὐτῶν ὅταν 
ἄρτον ἐσθίωσιν." 

3. Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, “Διὰ τί καὶ ὑμεῖς 
πααραβαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν 
ὑμῶν 4 Ο γὰρ Θεὸς “ἐνετείλατο, λέγων, «Τίμα τὸν 
πατέρα καὶ τὴν μητέρα,» καὶ, «'Ο κακολογῶν πατέρα ἢ 

μητέρα θανάτῳ τελευτάτω.» 5 Ὑμεῖς δὲ λέγετε, “Ὃς 

ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί, “Δῶρον, ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ 

.31 ευὐθεως δε Μ (ευθυς Ἀ) ΒΟ, ΤΆ (τε νΞ5 και ευὐθεως Μ' 

234 Γεννησαρετ ΜΘ, ΤΆ (τε νβ Γ[ενησαρετ Μὶ' νς Γεννησαρεθ Μ' 

336 'να ΜΘ, ΤΆ Οε νς ἐκαν Μ' 
44 πατερα ΜΘ, (ε νς Ἐσου ΤΆ 

32 ταναβαντων ΚΒ νς Ψϑὲ]ὲς 33 ΟΧΒ νς ὶ 34 τεπι Θ νς ϑὲ 
34 τεὶς ΝΒ νς ψὲς 1 ονΒ νς ϑὲς 1 “321 ΧΒ νς Ψὲς 
2 ὉχΒ νς }ὲ ο, [0ε] 4 'εἰπεν Β νς ϑὲκο 

44 ἔχ. 20:12; Ὀφυΐ. 5:16 400 ἔχ. 21:17 
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ὠφεληθῇς,“ ́  6 Θκαὶ οὐ μὴ "τιμήσῃ τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ 
τὴν μητέρα αὐτοῦ.' Καὶ ἠκυρώσατε “τὴν ἐντολὴν" τοῦ 
Θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν. 7 Ὑποκριταί! Καλῶς “προ- 
εφήτευσε περὶ ὑμῶν ᾿Ησαΐας, λέγων, 

ὃ « Π᾽ ᾿Εγγίζει μοικ ὁ λαὸς οὗτος ΠΖτῷ στόματι αὐτῶν, 
Καὶν τοῖς χείλεσί με τιμᾷ, 
Ἢ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ. 

9 Μάτην δὲ σέβονταί με, 
Διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων.» 

10 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς, 
“᾿Ακούετε καὶ συνίετε. 11 Οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα 
κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ 
στόματος, τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον." 

12 Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ ϑαὐτοῦ Γεἶῖπον αὐτῷ, 
“Οἶδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκαν- 
δαλίσθησανϑ΄΄ 

13 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε, “Πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ 
ἐφύτευσεν ὁ Πατήρ μου ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται. 
14 Αφετε αὐτούς. “ ᾿Οδηγοί εἰσι τυφλοὶ: ὁτυφλῶν. Τυφλὸς 
δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται." 2 

15 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, “Φράσον ἡμῖν 
τὴν πτ᾿αραβολὴν ταύτην." 

16 Ο δὲ ο᾽Ιησοῦς εἶπεν, “᾿Ακμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί 
ἐστεῦ 17 ΓΟὔττω νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ 
στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται 
18 Τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῆς καρδίας 
ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 19 ᾿Εκ γὰρ τῆς 

'6 η την μητερα αυτου ΜόΟ, ΤΆ νϑ5 η την μητερα Μ' ν5 -- ΚΒ, Οε 
214 πεσουνται ΜΘ, ΤΆ (τε ν5 ἐμπεσουνται Μ' 

6 ὁ6 υς ὃ») 6 Γτιμησει ΒΟ νς ΜῈ 

6 τον λογον Β ν5 3'3ὲ ; (τον νομον ΝὉ) 7 "“ἐπροφητεῦυσε 6 νς Ψὶ 
8 5 21 νς 3ὲς 12 9μΒ νς 33ὲς 12 "λεγουσιν Β ν5 Ψὲκο 
14 “321 Βὶ νς 9ὲκ"ο 14 ομ"Β νς Ψϑὲο, [οἍε] 15 9κΒ νς 33ὺ ο, [(ε] 
16 ὁΧΒ νς ψὲς 17 του Β ν5 ϑϑὲκο 

8,9 ἰ5. 29:13 ΙΧΧ 
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καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, φόνοι, μοιχεῖαι, 
πορνεῖαι, κλοτααί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι. 20 Ταῦτά 
ἐστι τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον, τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶ 
φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον." 

Α Ορηῖς[6 [|ς Βίθςοςρα ογ Ηθγ ξαιῃ 

(ΜΚ. 7:24-30) 

21 Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ 
μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. 22 Καὶ ἰδού, γυνὴ Χαναναία ἀπὸ 
τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα "'ἐκραύγασεν ϑαὐτῷ, λε- 

γουσα, “᾿Ελέησόν με, Κύριε, "ὟΪΣ Δαβίδ! Η θυγάτηρ μου 
κακῶς δαιμονίζεται.΄ 23 ᾽Ο δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. 

Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ “ἠρώτων αὐτόν, 
λέγοντες, “᾿Αττόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν." 

24 Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, “Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ 
πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου ᾿Ισραήλ." 

25 Ἣ δὲ ἐλθοῦσα! προσεκύνησενΖ αὐτῷ λέγουσα, 
“Κύριε, βοήθει μοι!" 

26 Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, “Οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν 
ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις.΄ 

27 Ἢ δὲ εἶπε, “Ναί, Κύριε, καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει 
ἀττὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀτοὸ τῆς τρατέζης τῶν 
κυρίων αὐτῶν." 

28 Τότε ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῇ, “ἾΩ γύναι, 
μεγάλη σου ἡ πίστις! Γενηθήτω σοι ὡς θέλεις." Καὶ ἰάθη ἡ 
θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 

ΙΘςς Ηραδὶς ατραΐ ΜΜυτὰα6ς 

29 Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἦλθε παρὰ τὴν 
θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο 

125 ελθουσα ΜΟ, ΤΆ Οεἐ νς απελθουσα Μ' 

225 προσεκυνησεν ΜΟ νς προσεκύνει Μ'"Β, ΤΕ Οε 

22 γ'εκραζεν Β (εκραξεν ΚὉ)νς )ὲΟ 22 “6 νς Ψὶ 

22 "Ἴγιος Β νϑ8 3») κο 23 τῃηρωτουν Θ ν- ϑ')᾽ 
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ἐκεῖ. 30 Καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, ἔχοντες μεθ᾿ 
ἑαυτῶν χωλούς, τυφλούς, κωφούς, κυλλούς,ἴ καὶ ἑτέρους 
πολλούς, καὶ ἔρριψαν αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας “τοῦ 
᾿Ιησοῦ," καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς: 31 ὥστε ΄τοὺς ὄχλους" 
θαυμάσαι βλέποντας κωφοὺς λαλοῦντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς, 

Τχωλοὺς περιπατοῦντας, καὶ τυφλοὺς βλέποντας: καὶ 
ἐδόξασαν τὸν Θεὸν ᾿Ισραήλ. 

Ιθςς Εἔθρας [ῃ6 Εοιιγ Τῃοιιςαπα 

(ΜΚ. 8:1-10) 

32 ὋὋ δὲ ᾿Ιησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 
εἶπε, “Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς 
προσμένουσί μοι καὶ οὐκ ἔχουσι τί φάγωσι. Καὶ ἀπολῦσαι 
αὐτοὺς νήστεις" οὐ θέλω, μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ." 

33 Καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ θϑαὐτοῦ, “Πόθεν ἡμῖν ἐν 
ἐρημίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι, ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον 

34 Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “Πόσους ἄρτους ἔχετε" 
Οἱ δὲ εἶπον, “Ἑπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια.΄ 

35 Καὶ Γἐκέλευσε “τοῖς ὄχλοις" ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν. 
36 “Καὶ λαβὼν" τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας, 
Τεὐχαριστήσας ἔκλασε, καὶ Γἔδωκε τοῖς μαθηταῖς ϑαὐτοῦ, οἱ 
δὲ μαθηταὶ “τῷ ὄχλῳ. 37 Καὶ ἔφαγον πάντες καὶ 
ἐχορτάσθησαν. Καὶ “ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων, 
ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις. 38 ΟἹ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν 
τετρακισχίλιοι ἄνδρες, χωρὶς γυναικῶν καὶ τταιδίων. 39 Καὶ 

131 εδοξασαν ΜΒΟ, ΤΆ Οε νς εδοξαζον ΜΙΝ 

232 ἡμεραι ΜΡΙΒΟ, Οε νβ ημερας Μὶν, ΤΆ 

332 νηστεις ΜΒΟ, ΤΆ (ε νϑ νηστις Μ'Ν 

30 132 κ νς Μ; (213 ς; 312 Β) 30 “αυτου ΝΒ νς ψὲς 
31 τον οχλον ΝΟ νς Ψ9ὲΒ 31 τκαι Θ ν.  Μ 
33 ΟΧΒ νς 3ὲὴς 35 "παραγγειλας ΝΒ ν5 Ψὶς 

35 “τω οχλω ΚΒ νΞ5 Μ (τους οχλους Ο) 36 'ελαβεν ΚΒ νς Ψὲο 
36 Τκαι ΝΒ νς δ») 36 Γεδιδου ΚΒ νς Ψὲο 36 ΝΒ νς ϑὺὶς 
36 τοις οχλοις ΝΒ νς 33) Ὁ 37 “2.51 Β νς ϑὲκο 
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ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη᾽ εἰς τὸ πλοῖον καὶ ἦλθεν εἰς 
τὰ ὅρια ΓΜαγδαλά. 

[]σοθγηίηρ ἴῃ6 δίρης οἵ ἴῃ6 ΤΙπγθς 

(ΜΚ. 8:11-13;{κ.12:54-56) 

Ί Καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι 
πειράζοντες ἐπηρώτησαν αὐτὸν σημεῖον ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς. 2 .ὋΟ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
αὐτοῖς, “᾿Οψίας γενομένης λέγετε, “εὐδία, πυρράζει γὰρ ὁ 
οὐρανός. 3 Καὶ πρωΐ, “Σήμερον χειμών, πυρράζει γὰρ 
στυγνάζων ὁ οὐρανός.᾽ ὃ. Ὑποκριταί! Τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ 
οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ 
δύνασθε. 4 Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ 
σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον ᾿Ιωνᾶ στοῦ 
προφήτου.“ ΄ Καὶ καταλιττὼν αὐτοὺς ἀττῆλθε. 

Βονναγθο οἱ ἴῃ ἰ ϑρᾶνθη 

οἵ (ῃ6 ΡΏδγιςθος ᾷηα ϑαααιςοθος 

(ΜΚ. 8:14-21) 

5 Καὶ ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ ϑαὐτοῦ εἰς τὸ πέραν 
ἐπελάθοντο ἄρτους λαβεῖν. 6 ᾽Ο δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, 
“Ὁρᾶτε καὶ προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ 
Σαδδουκαίων." 

7 ΟἹ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς, λέγοντες ὅτι 

οὐκ ἐλάβομεν." 
ὃ Γνοὺς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν Θϑαὐτοῖς, “Τί διαλογίζεσθε ἐν 

ἑαυτοῖς, ὀλιγόπιστοι, ὅτι ἄρτους οὐκ "ἐλάβετε 9 Οὔπω 
νοεῖτε, οὐδὲ μνημονεύετε τοὺς πέντε ἄρτους τῶν 
πεντακισχιλίων καὶ πόσους κοφίνους ἐλάβετε 10 Οὐδὲ 

44» 

᾿Αρτους 

139 ἀνεβη ΜϑῸΟ νς ενεβη ΜρΙἥνβΒ, ΤῈ οἐ 

39 "μαγαδαν Ν"Β ν5 )ὲ; (μαγδαλαν Ο) 

3 Ὁ" νς 9ὲ; (-- οψιας, νϑοῖϑθ 2, ἴο δυνασθε, νοῖγεθ 3 ΝΒ, [(ὉἍ]} 

4 Ὀμ νς ϑὲς 5 96 νς Ψὶ 8 ὃΒ ν5 ΜῸ 
8 Γεχετε ΝΒ νς ϑϑὲ 
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τοὺς ἑπτὰ ἄρτους τῶν τετρακισχιλίων καὶ τόσας σπυρίδας 
ἐλάβετε ΤΊ Πῶς οὐ νοεῖτε ὅτι οὐ περὶ "'ἄρτου εἶπον ὑμῖν 
"Ζπροσέχειν Τ ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ 
Σαδδουκαίων" 12 Τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶττε προσέχειν 
ἀπὸ τῆς ζύμης “τοῦ ἄρτου, ἀλλὰ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν 
Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. 

Ροίϑθγ (οηΐθοςος [Θςιις ἃς ἴῃ 6 (ῃτὶςῖ 
(Μκ. 8:27-30; [Κ. 9:18-20) 

12 ᾿ελθὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς 
Φιλίππτου ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, λέγων, “Τίνα με 
λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι," τὸν Υἱὸν τοῦ ᾿Ανθρώπουϑ" 

14 Οἱ δὲ εἶπον, “Οἱ μὲν ᾿Ιωάννην τὸν Βαπτιστήν, ἄλλοι 
δὲ ᾿Ηλίαν, ἕτεροι δὲ ᾿Ιερεμίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν." 

15 Λέγει αὐτοῖς, ““ἱγμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι" 
16 ᾿Αποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπε, “Σὺ εἶ ὁ Χριστός, ὁ 

Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος." 
17 “Καὶ ἀποκριθεὶς" ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ, “Μακάριος εἶ, 

Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέ σοι, 
ἀλλ᾽ ὁ Πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 18 Κἀγὼ δέ σοι λέγω 
ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου 
τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι “Αἰδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς. 
19 οΚαὶ δώσω σοι τὰς [κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, 
καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς, καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένον ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς." 20 Τότε διεστείλατο τοῖς μαθηταῖς ϑαὐτοῦ 
ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν ὅτι αὐτός ἐστιν ᾿Ιησοῦς! ὁ Χριστός. 

20 Ιησους Μρίς, ΤΆ νς -- ΜΡΙκ"Β, Οἵ 

ΤΊ αρτων Θν.  Μ ΤΊ Γπροσεχετε αν.  Μ 11 Τδε Θ νς Μὲ 
12 των αρτων Β ν5ς 33ὲ; (των Φαρισαιων και Σαδδουκαιων ΜΝ") 
13.513-6 Β νς ϑὲ; (1324-6 ς; 14.-63 κ") 
17 'αποκριθεις δε ΚΒ νς ψὲς 19 ὁ" Β: νς ϑὲς" 
19 Γκλειδας κ"Β" νς ϑὲς 20 96 υς Ἂ" 
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ΙΘςὺς Ργραϊςοῖίς Ηἰς θθαίῃ ἂπα Κϑοιυγγθοίοη 

(ΜΚ. 8:31-33;{Κ.9:21,22) 

21 ᾿Απὸ τότε ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς 
αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν “ἀπελθεῖν εἰς ᾿Ιεροσόλυμαϊ καὶ πολλὰ 
παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ 
γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 
ἐγερθῆναι. 

22 Καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾶν 
αὐτῷ, λέγων, ““Ἰλεώς σοι, Κύριε' Οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο." 

23 ᾽Ο δὲ στραφεὶς εἶπε τῷ Πέτρῳ, “Ὕπαγε ὀπίσω μου, 
Σατανᾶ! Σκάνδαλόν 'μου εἶ", ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, 
ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων." 

Τακῖπηρ ὑρ ἴῃ 6 (τοϑ5 
(ΜΚ. 8:34-9:1;1Κ.9:23-27) 

24 Τότε ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, “Εἴ τις θέλει 
ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀτταρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν 
σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι. 25 Ος γὰρ Γἂν θέλῃ 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν, ὃς δ᾽ ἂν 
ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν. 
26 Τί γὰρ "ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον 
κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ Ἢ τί δώσει 
ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ 27 Μέλλει γὰρ ὁ 
Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρὸς 
αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει 
ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ. 28 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, Τ εἰσί 
τινες ὧδε ἑστῶτες οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως 
ἂν ἴδωσι τὸν Υἱὸν τοῦ ᾿Ανθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ 
βασιλείᾳ αὐτοῦ. 

28 ὧδε εστωτες Μ νς5 των ὠὡδε εστωτων Θ, Οεἐ ν5 των ὧδε 
εστηκοτων ΤᾺ 

21 “231 κΒ νς ϑὲς 23 'εἰ ἐμου Μ"Β νς Ψ)ὲ; ( εἰ μου Ο) 

25 Γεαν Θ νς 3 26 Γωφεληθησεται ΝΒ νς 33) ὁ 

28 Τοτι ΝΒ νς 3ὲς 
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655 [5 Ἰγαηϑίρυγρα οη ἴπθ Μοιηῖΐ 
(ΜΚ. 9:2-13;1Κ.9:28-36) 

17 Καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ἕξ παραλαμβάνει ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν 
Πέτρον καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν 

αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν. 
2 Καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψε τὸ 
πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ 
ἐγένοντο! λευκὰ ὡς τὸ φῶς. 3 Καὶ ἰδού, Γῴφθησαν αὐτοῖς 
Μωσῆς καὶ ᾿Ηλίας μετ᾽ αὐτοῦ συλλαλοῦντες ἢ 

4 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπε τῷ ᾿Ιησοῦ, “Κύριε, καλόν 
ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι: εἰ θέλεις, "ποιήσωμεν ὧδε τρεῖς 
σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ Μωσῇ μίαν καὶ “μίαν ᾿Ηλίᾳ.1 

5. Ετι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδού, νεφέλη φωτεινὴ 
ἐπεσκίασεν αὐτούς: καὶ ἰδού, φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης, 
λέγουσα, “Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ 
εὐδόκησα. ζΑὐτοῦ ἀκούετε .1" 

6 Καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον 
αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα. 7 Καὶ “προσελθὼν ὁ 
᾿Ιησοῦς ἥψατο αὐτῶν καὶ; εἶπεν, “᾿Εγέρθητε καὶ μὴ 
φοβεῖσθε. ὃ ᾿Επάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, 
οὐδένα εἶδον εἰ μὴ “τὸν ᾿Ιησοῦν᾽" μόνον. 

9 Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους, ἐνετείλατο 
αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, λέγων, “Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ 
ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου ἐκ νεκρῶν Γἀναστῇ." 

10 Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ ϑαὐτοῦ, λέγοντες, 
“Τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι ᾿Ηλίαν δεῖ ἐλθεῖν 
πρῶτον τ΄ 

'2εγενοντο Με νς εγενετο ΜΡΙΘ, ΤΆ σε 

29 εκ 39ὲὴὶ 6, οε. νς ἀπο ΤᾺ 

3 Γωφθη ΣΒ νς ψὲς 3 5312 (κ) (Β) νς Ψὲς 

4 τποιησω Θ νς ὃ 4 νῷ νΞ ΜΒ 5 ΧΒ νς Μὲς 

7 'προσηλθεν ο ἰησους και ἁψαμενος αὐὑτων ΝΒ νς Ψὶς 

8 αυτον ἰΙησουν Β" (΄κ)νς 33ὲ ὁ 9 Γεγερθη Β νς5 ϑϑὲκο 

10 ὃκ νς 3ὲ ΒἘο 
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ΤΊ Ο δὲ 9'᾿Ιησοῦς ἀποκριθεὶς εἶπεν ϑξαύὐτοῖς, “᾿Ηλίας 
μὲν ἔρχεται πρῶτον καὶ ἀποκαταστήσει πάντα. 

12 Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ᾿Ηλίας ἤδη ἦλθε, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν 

αὐτόν, ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν. Οὕτω καὶ ὁ 

Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ᾽ αὐτῶν." 13 Τότε 

συνῆκαν οἱ μαθηταὶ ὅτι περὶ ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν 

αὐτοῖς. 

ΙΘϑς Ηθαϊς ἃ Βογ νῖῃ δὴ ὕπείθδη δρίγῖ 

(ΜΚ. 9:14-29;1Κ.9:37-434) 

14 Καὶ ἐλθόντων Θϑαὐτῶν πρὸς τὸν ὄχλον, προσῆλθεν 

αὐτῷ ἄνθρωτπτοος γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων, 15 “Κύριε, 

ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει: 

πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. 
16 Καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ 

ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι." 
17 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν, “Ω γενεὰ ἄπιστος 

καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾽ ὑμῶν ἝὝἭως 
πότε ἀνέξομαι ὑμῶν Φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε." 18 Καὶ 

ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ 

δαιμόνιον: καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 

19 Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ ᾿Ιησοῦ κατ᾽ ἰδίαν 
εἶπον, “Διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτόξ΄ 

20 ὋΟ δὲ “"᾿Ιησοῦς εἶττεν᾽ αὐτοῖς, “Διὰ τὴν "ἀπιστίαν 

ὑμῶν. ᾿Αμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον 

σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, “ΖΜετάβηθι ἐντεῦθεν" 

ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται: καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. 

21 ΠΤοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν τ᾿τροσευχῇ 

καὶ νηστείᾳ.Ν΄΄ 

114 αὐτον 3) 6, οε νβ αὐτω ΤΆ 

218 εθεραπευθη ΜΟ, ΤᾺ Οὁε νβ5 ιαθη Μ' 

11 οἵκβ νς ϑὲς 11 928 νς ϑὲκο 11 οβχβ νς ψὲς 

14 ὁκΒ νς 336 17 “231 Θ νς 9ὲ 
20 “Ιλεγει ΚΒ ν5 Ψὲς 20 "ολιγοπιστιαν ΝΒ ν5 Ψὲο 

20 “μεταβα ενθεν ΝΒ ν5 Μὲς 21 Ὁμ"Β νς Ψὲο 
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655 Αραίη Ργθαϊοεῖς Ηἰς θαίῃ ἂπα Κϑουγγθεοίὶοη 

(ΜΚ. 9:30-32; [Κ. 9:430-45) 

22 "᾿Αναστρεφομένων δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, εἶπεν 

αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “Μέλλει ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου παρα- 
δίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώττων, 23 καὶ ἀποκτενοῦσιν 
αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται.“ Καὶ ἐλυπήθησαν 
σφόδρα. 

Ροῖθγ Ὧἃη6 Ηἰς Μαςίθυ Ρᾶγ ἴῃ θὶγ Ταχθς 

24 ᾿Ελθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καπερναούμ, προσῆλθον οἱ 
τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ εἶπον, “Ὁ 
διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα ϑ΄ 

25 Λέγει, “Ναί. 
Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν' εἰς τὴν οἰκίαν, προέφθασεν αὐτὸν ὁ 

᾿Ιησοῦς, λέγων, “Τί σοι δοκεῖ, Σίμων Οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς 
ἀπὸ τίνων λαμβάνουσι τέλη ἢ κῆνσον᾽ ᾿Ατὸ τῶν υἱῶν 
αὐτῶν ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίωνϑ΄ 

26 “Λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος," “᾿Ατοὸ τῶν ἀλλοτρίων." 
Ἔφη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, “ἴΑρα γε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί. 

27 Ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς τὴν 
θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον, καὶ τὸν ἀναβαίνοντα πρῶτον 
ἰχθὺν ἀρον. Καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα- 
ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ." 

Οτγθαΐηθϑϑ ἰῃ ἴῃ 6 ΚΙπρα ΠῚ 
(ΜΚ. 9:33-37;{κ.9:46-48) 

Ί 8 Ἔν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ ᾿Ιησοῦ, 
λέ ἐγοντες, “Τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν 

οὐρανῶν 

125 οτε εισηλθεν Μ, ΤΆ νϑ5 οτε εισηλθον Μ' νς ελθοντα Β, (ε νς 

οτε ἢλθον Ο ν5 ειἰσελθοντα κΝ" 

227 την Μ, ΤΆ ν5 -- Μ'ΝΒ, Οε 
“27 ἀναβαινοντα Μὶ νς ἀαναβαντα ΜΡΙ͂ΚΒ, ΤΆ Οτε 

22 "συστρεφομενων ΚΒ νς Μὲο 

24 Καφαρναουμ ΝΒ νς ϑὲς 24 ὁμεγς 33) ΒΟ, [οε] 
26 ΄ εἰποντος δε Β νς ᾿)ὲ; (λεγει αυτω ο Πετρος απο των αλλο- 
τριων εἰπόντος δὲ αὐτου Ο; Ο δε εφη απὸ των αλλοτριων 
εἰπόντος δε Ν) 

59 ΜΑΤΤΗῈΕΝνν 18:2-10 

2 Καὶ προσκαλεσάμενος πὸ ᾿Ιησοῦς" παιδίον ἔστησεν 

αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν, 3 καὶ εἶπεν, “ ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν 

μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς 

τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 4᾽ 'Οστις οὖν ταπεινώσει 

ἑαυτὸν ὡς τὸ πταιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ 

βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 5 Καὶ ὃς ἐὰν δέξηται “παιδίον 

τοιοῦτον ἕν᾽" ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται. 

Ι6ςιις νναγης οἱ Ο΄ϊθηϑθϑ 

(ΜΚ. 9:42-48; [Κ. 17:1, 2) 

6΄““Ὃς δ᾽ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν 

πιστευόντων εἰς ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος 

ὀνικὸς εἰςΣ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ 

πελάγει τῆς θαλάσσης. 7 Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν 

σκανδάλων! ᾿Ανάγκη γάρ 9'ἐστιν ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, 

πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ 92ἐκείνῳ δι᾽ οὗ τὸ σκάνδαλον 

ἔρχεται! 8 Εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε, 

ἔκκοψον ταὐτὰ καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ. Καλόν σοί ἐστιν 

εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν ᾿χωλὸν ἢ κυλλόν," ἢ δύο χεῖρας ἢ 

δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. 9 Καὶ εἰ 

ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ 

σοῦ. Καλόν σοί ἐστι μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ 

δύο ὀφθαλμοὺς ' ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν Γέενναν τοῦ 

πυρός. 

Τῇ ΡαγᾶΌ 6 οἵ (ῃ6 ᾿ οσῖ 5σῆ66ρ 

([Κ.15:3-7) 

10“ 'Ορᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν 

τούτων, λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς 

διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν 

πσσσσσαασσασσασσσσσθθπππἙτὍΘΣ: σαν αασσσ΄“πππππασππσσσσππασπσασισασι 

Ι4 ταπεινωσει )ὲ ΚΒ, Οε νς ταπεινώωση ΤΆ 

2θ6 εἰς Ψὶ νς περι ΝΒ, Οε νβ ἐπὶ ΤΆ 

2 ὌχΒ νς ὲ 
5΄εν παιδιον τοιουτο Β νς Μ; (παιδιον εν τοιουτο ἈΝ) 

7 οἵῃνς Ψ3ὲκ 7 οχ νς }}8Β 8 ταυτον ΝΒ νς Ψὶ 

8 “321 κΒ νς Ψὲ 
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οὐρανοῖς. 11 Π΄Ηλθε γὰρ ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου σῶσαι τὸ 
ἀπολωλός. 12 Τί ὑμῖν δοκεῖ ᾿Εὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ 
ἑκατὸν πρόβατα, καὶ πλανηθῇ ἕν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφεὶς τὰ 
ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη Τ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ 
πλανώμενον 13 Καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω 
ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ᾿ αὐτῷ μάλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα 
ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις. 14 Οὕτως οὐκ ἔστι θέλημα 
ἔμπροσθεν τοῦ Πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα 
ἀπόληται Γεἷΐς τῶν μικρῶν τούτων. 

ΚοοίογαίἊ} οη οἱ ἃ Βγοίμϑγ 

([Κ.17:3,4) 

15΄““Εὰν δὲ ἁμαρτήσῃ! θείς σὲν ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε 
καὶ ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. ᾿Εάν σου 
ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου. 16 ᾿Εὰν δὲ μὴ 
ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα «ἐπὶ 
στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα.» 
17 ᾿ξἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ. ᾿Εὰν δὲ 
καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς 
καὶ ὃ τελώνης. 18 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ 
τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν “τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν 
λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα ἐν ὁτῷ οὐρανῷ. 
19 Πάλιν ἀμὴν" λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο “ὑμῶν συμ- 
φωνήσωσιν" ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ 
ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ Πατρός μου 
τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 20 Οὐ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς 
τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν." 

"15 αμαρτηση ΜΝΕΒ, ΤΆ Οε νβ ἀμαρτη Μ' 
215 καὶ Μρ', ΤΆ νς -- ΜΡΙΝΒ, Οὗ 
319 αμην Ξ9ὲ Β, [οτ] νς -- κ, ΤᾺ 

11 ΠκΒ νς Ψὲ 12 "αφησει Β νς Ψϑὲ κ 12 Τκαι Β νς ϑ3ὲκ 
14 γεν κΒ νς ὲὶ 15 κΒ νς 3, [Οὐ] 
18 'ουρανω Β ν5 ')ὲ; (τοις ουρανοις κ) 18 ὃνΒ νς Ψὶ 
19 'συμφωνησωσιν εξ ὑυμων (συμφωνησουσιν ἈΝ) Β νς Ψὲ 

16 Ὀριΐ. 19:15 

6Ί ΜάΑΤΤΗΕῈνν 18:21-32 

Τῇ Ραγαῦ!θ οἵ ἴῃ6 πίογριν!ηρ δϑινδηΐ 

21 Τότε προσελθὼν “αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε," “Κύριε, 

ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου, καὶ ἀφήσω 

αὐτῷ Ἕως ἑπτάκις» 
22 Λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, “Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις, 

ἀλλ᾽ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά. 23 Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ 

βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὃς ἠθέλησε 

συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ. 24 ᾿Αρξαμένου δὲ 

αὐτοῦ συναίρειν, προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης μυρίων 

ταλάντων. 25 Μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι, ἐκέλευσεν 

αὐτὸν ὁ κύριος δ'αὐτοῦ πραθῆναι, καὶ τὴν γυναῖκα ϑ2αὐτοῦ 

καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα ΓἫεἶχε, καὶ ἀποδοθῆνοαι. 

26 Πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ, λέγων Ο'Κύριε, 

μακροθύμησον ἐπ᾽ ἐμοί, καὶ πάντα ὅσοι ἀποδώσω." 

27 Σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου 

ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ. 

28 “᾿Εξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν 

συνδούλων αὐτοῦ ὃς ὦφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια. Καὶ 

κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγε, λέγων, “᾿Απόδος μοι εἴ᾽ τι 
ὀφείλεις" 29 Πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ δείς τοὺς 

πόδας αὐτοῦν παρεκάλει αὐτόν, λέγων, ᾿Μακροθύμησον 

ἐπ᾽ ἐμοί, καὶ ἀποδώσω σοι. 30 Ο δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ 

ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως ϑοὗύ ἀποδῷ τὸ 

ὀφειλόμενον. 31 ᾿Ιδόντες "δὲ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ 

γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα, καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν 

τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα. 

32 “Τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει 

αὐτῷ, ᾿“Δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά 

128 εἰ 33) 6, οε νς ο ΤᾺ 

229 και ΜΟ6, οὐ νς ἔπαντα ΤΆ 

321 εαὐτων 3ὲ 6, οε νς αυὐτων ΤΆ 

21.2.41 Β νς 9ὲ (2.4 κ᾿) 
25 91 2.8 νς )ὲ 25 Γεχει Β ν5 Ψὲκ 26 9Β νς )ὲκ 
26 “ΝΒ νς δ)ὶ 28 Οκβ νς 3) 29 86 νς Ψὶ 

30 6 'νς 31 τουν ΚΒ νς ϑὲς 
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σοι, ἐπεὶ πταρεκάλεσάς με. 33 Οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν 
σύνδουλόν σου, ὡς “καὶ ἐγώ" σε ἠλέησαϑ' 34 Καὶ ὀργισθεὶς 
ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ 
ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον ϑαὐτῷ. 35 Οὕτω καὶ ὁ Πατήρ 
μου ὁ "ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ 
ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν στὰ παραπτώματα 
αὐτῶν.Ν΄΄ 

Ί Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς λόγους 
τούτους, μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦλθεν εἰς 

τὰ ὅρια τῆς ᾿Ιουδαίας πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου. 2 Καὶ 
ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς 
ἐκεῖ. 

Ἰθςὼς Τρᾶεῆθς οἡ ᾿)]νοῦοθ 

(Μκ. 10:1-12) 

3 Καὶ προσῆλθον αὐτῷ ο'οἱ Φαρισαῖοι πειράζοντες 
αὐτόν, καὶ λέγοντες Θξαὐτῷ, “Εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ 
ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν ́ 

4 Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶττεν ϑαὐτοῖς, “Οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ 
“ποιήσας ἀπ᾽ ἀρχῆς «ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς»ϑ 
δ Καὶ εἶπεν, 

“«“Ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα! 
καὶ τὴν μητέρα 

Καὶ τροσκολληθήσεται τῇ γυναικὶ" αὐτοῦ, 

Καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.» 

'5 πατερα ΜΡΙ͂ΝΒ, ΤΆ Οενς αὐτου Μρὶσ 
25 προσκολληθησεται Μ' (") Ο, ΤᾺ νΞς κολληθησεται ΜΡΙΒ, Οε 
35 τη γυναικι Μ (Ν) ΒΟ, ΤΆ (τε νϑ προς την γυναικα Μ' 

33 'καγω ΝΒ νς 33ὲς 34 ὁΒ νς 39ὲκ"Ὁ 
35 Γουρανιος ΝΒ ν6 ΜΟ" 5. 35ῦχβνς Μὲς 3 Οἵ νς Μὲκ 
326 γν. Μ 4 ὁμ νς ϑϑὺς 4 ἵκτισας Β ν5 Ἁϑὲκο 
5 “ενεκα ΝΒ νς 3ὲς 

4 Οδη. 1:27; 5:2 5. Ὅρη. 2:24 

63 ΜΑΤΤΗΕΝνν 19:6-14 

6 Ὥστε οὐκέτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ σὰρξ μία. Ὃ οὖν ὁ Θεὸς 
συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω." 

7 Λέγουσιν αὐτῷ, “Τί οὖν Μωσῆς ἐνετείλατο δοῦναι 

βιβλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολῦσαι ϑαὐτήν 
8 Λέγει αὐτοῖς ὅτι “Μωσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν 

ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν, ἀπ᾽ 
ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτω. 9 Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν 
ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ᾽' καὶ γαμήσῃ 
ἄλλην “μοιχᾶται: καὶ ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται..." 

10 Λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ ϑαὐτοῦ, “Εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ 
αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει 
γαμῆσαι.΄" 

655 Τθρᾶςῇθς οἡ (ϑ ᾶογ 

11 Ο δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “Οὐ πάντες χωροῦσι τὸν λόγον 
ὁτοῦτον, ἀλλ᾽ οἷς δέδοται. 12 Εἰσὶ γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ 
κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτω, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες 
εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι 
οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν 
οὐρανῶν. ᾿Ο δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω." 

695 ΒΙίθςςθς [{{{|6Ὸ σῇ! αγθη 

(Μκ. 10:13-16; 1Κ. 18:15-17) 

13 Τότε "προσηνέχθη αὐτῷ παιδία, ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ 
αὐτοῖς καὶ προσεύξηται: οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. 
14 ᾿Ο δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν, “"Αφετε τὰ παιδία, καὶ μὴ κωλύετε 
αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με: τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία 

19 μη ἐπι πορνεῖια 9ὲκο, Ογ νϑ πάρεκτος λογου πορνειας Β νϑ5 εἰ 

μη ἐπί πορνεια ΤῈ 

7 ὃχκ νς 3ὲ ΒΟ, [(ε] 

9 “μοιχαται (Ν) ν5 33ὲ -(ποιει αυὐτην μοιχευθηναι και ο αποολελυμενην 
γαμησας μοιχαταῖι Β [γαμων ἴοΓ γαμησας ("]) 
10 ὁκΒ νς Ψϑὲ, [(ε] 11 9Β νς 33ὲ κο, [οε] 
13 "προσηνεχθησαν Θ ν-ς ϑὶ 
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) - , Ν ) Ν ) ΕΗ Ἀ ἽΕΙ Ὺ 

τῶν οὐρανῶν. 15 Καὶ ἐπιθεὶς “αὐτοῖς τὰς χεῖρας 

ἐπορεύθη ἐκεῖθεν. 

ΤΗΘ Κἰσςῃ Υουηρ Κυ!θγ 

(ΜΚ. 10:17-22;{κ.18:18-23) 

16 Καὶ ἰδού, εἷς! προσελθὼν “εἶπεν αὐτῷ,Ὁ “Διδάσκαλε 

οἀγαθέ, τί ἀγαθὸν “ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον "Ὁ 

17 Ο δὲ εἶπεν αὐτῷ, “Τί με “"'Ιλέγεις ἀγαθόν" “ΞΟὐδεὶς 

ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς, ὁ Θεός." Εἰ δὲ θέλεις “εἰσελθεῖν εἰς τὴν 

ζωήν, τήρησον τὰς ἐντολάς." 
18 Λέγει αὐτῷ, “Ποίας ́  
Ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπε, “Τὸ «Οὐ φονεύσεις, Οὐ μοιχεύσεις, 

Οὐ κλέψεις, Οὐ ψευδομαρτυρήσεις, 19 Τίμα τὸν πατέραξ 

καὶ τὴν μητέρα,» καὶ «᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς 

σεαυτόν.» 
20 Λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος, “Πάντα ταῦτα "ἐφυλαξάμην 

πΠὲκ νεότητός μουν Τί ἔτι ὑστερῶ 

21 Ἔφη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, “Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπταγε 

πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς Τ πτωχοῖς, καὶ ἕξεις 

θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι." 

22 ᾿Ακούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθε 

λυπούμενος, ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. 

"16 εἰς ΜΘ, ΤΆ ὧἍ νβ5 τις Μ' 

219 πατερα ΜΘ, (ε ν5 Ἐσου ΤΆ 

15 τας χειρας αὐὑτοις Β νο5 ϑϑὲςσ; (τας χειρας ἐπ αυὑτους Ἀ) 

16 “ΚΒ νς 3) ς 16 ὉκΒ ν5 Μὲς 
16 ΄ποιησω ᾿Ινα σχω ζωην αἴωνιον ΒΟ" νς 3ὲ; (ποιησας ζωην 

αιώνιον κληρονομησω Ν) 

17 "'Ίερωτας περι του ἀγαθου ΝΒ νς ψὲς 

17 “Ξεις ἐστιν οαγαθος καὶ (-- εἰς Β5) ν5 ψὲς 17 "2.41 Θ νς ὶ 

20 "εφυλαξα ΝΒ νς 33) ο 20 Πμ:Β νς Ψὶς 

21 ττοις Β[(ε νϑ ψϑὲκο 21 Γουρανοις ΒΟ νς ϑ3ὲκ 

18,194 Εχ. 20:12-16; ΘΠ ουΐ. 5:16-2ώ0 190 ἰφϑν. 19:18 

695 ΜΑΤΤΗΕΝΝ 19:23-30 

Ροϑϑθϑϑίοηβ ἃΠη6 ἴῃ6 Κίηραομη οἵ αοα 
(ΜΚ. 10:23 -31;1Κ.18:24-30) 

23 ὋΟ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, “᾿Αμὴν λέγω 
ὑμῖν ὅτι δυσκόλως πλούσιος; εἰσελεύσεται εἰς τὴν 
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 24 Πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, 
εὐκοπτώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος 
διελθεῖν; ἢ πλούσιον ΄“εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ 
εἰσελθεῖν." 

25 ᾿Ακούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ ϑαὐτοῦ ἐξεπλήσσοντο 
σφόδρα, λέγοντες, “Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι" 

260 ᾿εμβλέψας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, “Παρὰ 
ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν, παρὰ δὲ Θεῷ πάντα 
δυνατά." 2 

27 Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, “᾿Ιδού, ἡμεῖς 
ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι. Τί ἄρα ἔσται 
ἡμῖν 

28 “Ο δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, “᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ Παλιγγενεσίᾳ ὅταν 
καθίσῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, 
᾿καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους, κρίνοντες τὰς 
δώδεκα φυλὰς τοῦ ᾿Ισραήλ. 29 Καὶ πᾶς "ὃς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ 
ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ 
τέκνα ἢ ἀγροὺς" ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου ἑκατον- 
ταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομή- 
σει. 30 Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι, καὶ ἔσχατοι 
πρῶτοι. 

πὩττὰπὰὐὐπϊπππππυσσ τ ππὰπππσπαπσασσσπσσσσσσ΄“ϑ,. ΠΠΝΒΒΒΒΒΒΝΝΝΒΒΒΝΝΌΝΝΝΝΟΝΟΒΝΝΟΝΝΝΝΝΝΝΝΕΒΒΒΟΝΟΝΒΒΝΒΒΒΒΟΒΒΒΟΝΟΝΝ 

"24 διελθειν ΜΒ, ΤΆ (τε νς εἰσελθειν Μί'κνκο 
2260 παντα δυνατα Μ (΄Ν) ΒΟ", Οὐ νς τ εστι ΤῈ 

29 οιἰκιας ἡ ἀδελφοὺς η ἀαδελφας η πατερα ἢ μητερα ἢ γυναικα η 
τεκνα η ἀγρους Μ, ΤᾺ νϑ5 οἰκιαν η αδ. η αδ. η πατ. η μητ. η γυν. η 
Τεκ. ἢ αγ. Μ' νϑ5 οικιας η αδ. η αδ. η πατ. η μητ. η τεκ. ἢ αγ. Β, Οε 
ν5 αδ. η αδ. η πατ. η μητ. ἢ γυν. η τεκ. ἢ αγ. ἈΝ" ν5 αδ. η αδ. η πατ. 
ἢ μηΤ. γυν. τεκ. η αγ. η οικιας Ο" 

23 6 νς Ψὲὶ 24 “61-5 Β νς 3ϑὲς; (1-5 κ) 
20 ΘΟ ν.  Μ 28 Γκαθησεσθε Θ νς ὶ 29 οστις Ον-.  Μ 
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Τῇ Ρᾶγᾶῦ [6 οἵ [πῃ 6 ννογκοϑῖς 

Ιη 1} 6 νϊπογαγα 

““Ομοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ 

δι Ἔλ . ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωΐ μισθώσασθαι 

ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. 2 Καὶ συμφωνήσας' 

μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν, ἀπέστειλεν 

αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. 3 Καὶ ἐξελθὼν περὶ 

τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς. 

4 Καὶ ἐκείνοιςΞ. εἶπεν, “Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν 

ἀμπελῶνα, καὶ ὃ ἐὰν ἡ δίκαιον δώσω ὑμῖν.΄ Οἱ δὲ ἀπῆλθον. 

5 Πάλιν Τ ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ ἐνάτην ὥραν ἐποίησεν 

ὡσαύτως. 6 Περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην Ο'ώὥραν ἐξελθὼν εὑρεν 

ἄλλους ἑστῶτας ΟΖἀργούς, καὶ λέγει αὐτοῖς, “Τί ὧδε 

ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοίν΄ 7 Λέγουσιν αὐτῷ, ΄ Ὅτι 

οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο. Λέγει αὐτοῖς, ΄᾿ Ὑπάγετε καὶ 

ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, "καὶ ὃ ἐὰν ἡ δίκαιον λήψεσθε .“΄ 

8 ᾿Οψίας δὲ γενομένης, λέγει ὁ κύριος τοῦ ἀμττεελῶνος τῷ 

ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ, Κάλεσον τοὺς ἐργάτας καὶ ἀπόδος 

αὐτοῖς τὸν μισθόν, ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν 

πρώτων. 

9 “Καὶ ἐλθόντες οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ 

δηνάριον. 10 “'᾿Ελθόντες δὲ οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι 

γπλείονα λήψονται: καὶ ἔλαβον “Ζκαὶ αὐτοὶ ἀνὰ δηνάριον " 

ΤΊ Λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου, 

12 λέγοντες 9ὅτι “Οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν, καὶ 

ἴσους ἡμῖν αὐτοὺς ἐποίησας τοῖς βαστάσασι τὸ βάρος τῆς 

ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα. 13 ᾽Ο δὲ ἀποκριθεὶς “εἶπεν 

ἑνὶ αὐτῶν, ΄ Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε. Οὐχὶ δηναρίου 

12 και συμφωνησας Μ νβ5 συμφωνησας δε Θ, ΤΆ Οε 

23 περι 6, οὐ νς ἔτην ΤΆ 

34 καὶ εκεινοις ΜΝΒ, Οε ν9ς κακεινοις (, ΤῈ 

5. Τ[δε]κο ν5 Ψ3ὲΒ 6 ΟἴκΒ νς ψὲς 6 ΟΖνΒ νς Ψὲο’ 

7 ΜΒ ν5 Μὲς 10 “'και ελθοντες ΒΟ ν5 Ψὲκ 

10 "πλειον ΒΟ" νς Μὲκ 
10 “2το ανα δηναριον και αὔτοι Κὶ (-- το Β), [Ὁἐ] νϑ5 Ψὲ; (και αυτοι 

το ανα δηναριον (Ο) 

12 ὁνΒ νος 310" 13 “231 κνς ϑὲς; (321 Β) 

67 ΜΑΤΤΗῈΕνν 20:14-22 

συνεφώνησάς μοιΐῇ 14 ᾽Αρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε. Θέλω δὲ 
τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί. 15 9Ἢ οὐκ ἔξεστί μοι 
“ποιῆσαι ὃ θέλωϊ ἐν τοῖς ἐμοῖς Εἰ! ὁ ὀφθαλμός σου 
πονηρός ἐστιν ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰμι 16 Οὕτως ἔσονται οἱ 
ἔσχατοι πρῶτοι, καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι. ΠΠολλοὶ γάρ εἰσι 
κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. “΄ 

ΙΘςιις ἃ Τῇ γα ΤΙπγλθ Ργθαϊεῖς 

ΗΙς θαίῃ ἂδπμα Κοουγγθοίςοη 

(ΜΚ.10:32-34;{Κ. 18:31 -34) 

« 

17 Καὶ ἀναβαίνων ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς ᾿Ιεροσόλυμα παρέλαβε 
τοὺς δώδεκα Ὁμαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν “ἐν τῇ ὁδῷ καὶϊ εἶπεν 
αὐτοῖς, 18 “᾿Ιδού, ἀναβαίνομεν εἰς “Ιεροσόλυμα, καὶ ὁ Υἱὸς 
τοῦ ᾿Ανθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ 

γραμματεῦσι, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ, 719 καὶ 
παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ 
μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι. Καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ Γἀνα- 

στήσεται." 

Οτραΐηθος Τγουρῇ δυ!ΘΎ]ὴρ 8Π6 56 Ν 66 

(ΜΚ. 10:35-45) 

20 Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου 

μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς, προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά τι Γτταρ᾽ 
αὐτοῦ. 21 ᾿Ο δὲ εἶπεν αὐτῇ, “Τί θέλεις 

Λέγει αὐτῷ, “Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου εἷς 

ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου ἐν τῇ βασιλείᾳ 

σου." 

22 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν, “Οὐκ οἴδατε τί 
αἰτεῖσθε. Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν 
"1 

ἢ "τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναιν 3: 

115 εἰ Μρὶ νς η ΜΡΙ6, ΤᾺ οἵἍ 

221 σου Ἅὲ6, οἐ νς -- τᾷ 
322 ῃ ϑϑὲςσ νς καὶ ΤᾺ νς -- ΚΒ, Οἵ 

15 9Β νς Ψϑὲκο, [0ε] 15 "231 ΝΒ νς ψὲς 16 ΝΒ νς ψὲς 
17 οκ νς 33) Βο, [οι] 17 “41.3 ΚΒ νς ϑὲς 
19 γεγερθησεται (Ν) (" ν5 9ὲ Β 20 απ Β ν5 ΜΙ κο 
22 ΝΒ νς 3ὲς 
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Λέγουσιν αὐτῷ, “Δυνάμεθα." 

23 ΟΙΚαὶ λέγει αὐτοῖς, “Τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε Βκαὶ 

τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθενν τὸ δὲ 

καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων μου οὐκ ἔστιν 
ἐμὸν Τ δοῦναι, ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ Πατρός μου." 

24 Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἠγανάκτησαν περὶ τῶν δύο 
ἀδελφῶν. 25 .Ο δὲ ᾿Ιησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς 
εἶπεν, “Οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν 
αὐτῶν, καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 26 Οὐχ 
οὕτως δὲ ἔσται ἐν2 ὑμῖν: ἀλλ᾽ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας 
γενέσθαι ἔσται3 ὑμῶν διάκονος. 27 Καὶ ὃς Γἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν 
εἶναι πρῶτος ἔστω ὑμῶν δοῦλος: 28 ὥσπερ ὁ Υἱὸς τοῦ 
᾿Ανθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ 
δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν." 

Τννο ΒΙΠΊ]΄Πα Μϑη Κρθορίνθ ΤΏΘΙΓ διρῃϊ 
(ΜΚ. 10:46-52; {Κ.18:35-43) 

29 Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ ᾿Ιεριχώ, ἠκολούθησεν 
αὐτῷ ὄχλος πολύς. 30 Καὶ ἰδού, δύο τυφλοὶ καθήμενοι 
παρὰ τὴν ὁδόν, ἀκούσαντες ὅτι ᾿Ιησοῦς παράγει, ἔκραξαν, 

λέγοντες, ΄““᾿Ελέησον ἡμᾶς, Κύριε," Υἱὸς Δαβίδ'΄ 317. Ὁ δὲ 
ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα σιωτήσωσιν. Οἱ δὲ μεῖζον 
Γἔκραζον, λέγοντες, “΄᾿Ελέησον ἡμᾶς, Κύριε, Υἱὸς Δαβίδ'" 

32 Καὶ στὰς ὁ ᾿Ιησοῦς ἐφώνησεν αὐτοὺς καὶ εἶπε, “Τί 
θέλετε ποιήσω ὑμῖν" 

33 Λέγουσιν αὐτῷ, “Κύριε, ἵνα Γἀνοιχθῶσιν “ἡμῶν οἱ 
ὀφθαλμοί." ́  34 Σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἥψατο “τῶν 

126 δε Μρίο, ΤΆ νς -- ΜΡΙίνΒ, οὗ 

220 εν ΜΘ, ΤᾺ Οεἐ νς -- Μ' 

326 εσται ΜΒΟ, (ε νς εστε Νἔνς εστω ΤῈ 

427 εστω ΜΡΒ, ΤῈ νΞς εσται ΜΜΡὶμ45 (κ) 6, Οὗ 

23 ΟἵκΒ νς ψὲς 23 ΠχκΒ νς ϑ3ὲ (Ο) 23 Θ ιν. Μ 
23 ττουτο Ο, [(ε] νς ϑ3ὲ ΚΒ 27 ταν ΝΒ νς ὥ3ὲο 

30 'ελεησον ημας Κυριε ψϑὲο, [(Ἅ] νς. Κυριε ελεησον ημας Β 
(ελεησον ημας ἰησου δ) 

31 τεκραξαν ΝΒ νς ϑϑὲ σ; (ἐκραυγασαν 545) 

33 Γανοιγωσιν Β (ανυγωσιν κ) ν5ς ϑὲς 

33 οι οφθαλμοι ἡημων (ὑμων κΜ5) Β νς5 ϑὲς 

69 ΜΑΤΤΗΕΝνν 21:1:9 

ὀφθαλμῶν αὐτῶν", καὶ εὐθέως ἀνέβλεψαν Βαὐτῶν οἱ 
ὀφθαλμοί,᾽ καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

Ιθςς Επΐθες [γι σαί ΘΠ [ἢ ΤΠ απλρῇ 

(ΜΚ. 11:1-11;1Κ.19:28-40; [η. 12:12-19) 

1 Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ιεροσόλυμα καὶ ἦλθον εἰς 
Βηθσφαγὴ' πρὸς τὸ Ὅρος τῶν Ἐλαιῶν, τότε 9ὁὸ 

᾿Ιησοῦς ἀπέστειλε δύο μαθητάς, 2 λέγων αὐτοῖς, 
“ΠΠρρεύθητε εἰς τὴν κώμην τὴν "Σἀπέναντι ὑμῶν, καὶ 
εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ᾽ αὐτῆς. 
Λύσαντες ἀγάγετέ μοι. 3 Καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε ὅτι 
“ὋΟ Κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει. εὐθέως δὲ ἀποστέλλει 
αὐτούς." 4 Τοῦτο δὲ ϑὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν 
διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος, 

5 «Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών,» 

«᾿Ιδού, ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι 
Πραῦς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον 
Καὶ Τ᾿ πτῶλον υἱὸν ὑττοζυγίου.᾽» 

6 Πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ καὶ ποιήσαντες καθὼς 
προσέταξεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς 7 ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν 
πῶλον. Καὶ ἐπέθηκαν Γἐπτάνω αὐτῶν τὰ ἱμάτια ϑαὐτῶν, καὶ 
ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν. 8 Ο δὲ πλεῖστος ὄχλος 
ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ, ἄλλοι δὲ ἔκοτττον 
κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ. 9 Οἱ 
δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες 7 καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον, 
λέγοντες, 

"1 Βηθσφαγη Μ ν5 Βηθφαγη Μ᾿ἈΒ", ΤΆ ΟΥ 

23 ἀποστελλει 3ὲ σ; νς ἀποστελεῖ ΝΒ, ΤΆ Οἵ 

38 εαὐτων ΜΡ, ΤΆ (τε νς αυτων Μ' 

34 των ομματων αὐτῶν (αυὑτων των ομματων Β) νς Μὲς (αὐτου 

ίογ αὐτῶν δ") 34 χΒ νς Ψὲς 

1 "εις Β νς Ψὲκ 1 9Β νς 3ὲκ 2 γ'πορευεσθε ΝΒ νς 33) ὁ 

2 γΖκατεναντι Θ νς ὃ) 3 «εὐθυς ΚΒ νς ψὲς 4 οκο" νς 8 

5 Τεπιὶ ΝΒ νς ϑἕὲ 6 "συνεταξεν ΒΟ νς Μὲκ 

7 Γεὲπ ΝΒ νς 3) ς 7 ὁμ:εβ νς 3ϑὲς ο Ταυτονονς Ξὲ 

δἃ [ἰ5. 62:71 50 Ζροςεῇ. 99 
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“«'Ωσαννὰ» τῷ Υἱῷ Δαβίδ' 

«Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου!» 

«' Ωσαννὰ» ἐν τοῖς ὑψίστοις" ́  

10 Καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς ᾿Ιεροσόλυμα, ἐσείσθη πᾶσα ἡ 
πόλις, λέγουσα, “Τίς ἐστιν οὗτος ́́  

ΤΊ Οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον, “Οὑτός ἐστιν “᾿Ιησοῦς ὁ προ- 
φήτηςϊ ὁ ἀπὸ Ναζαρὲτ' τῆς Γαλιλαίας." 

[695 (Ιθαηῆϑςθς ἴῃ 6 Τοπηρίθ 

(ΜΚ. 11:15-19;Κ.19:45-48) 

12 Καὶ εἰσῆλθεν ὁ 2 ᾿Ιησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν στοῦ Θεοῦν καὶ 
ἐξέβαλε πάντας τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ 
ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν κατέστρεψε καὶ 

τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς. 12 Καὶ 
λέγει αὐτοῖς, “Γέγραπται, 

«Ο οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται.» 

'γμεῖς δὲ αὐτὸν "ἐποιήσατε «στήλαιον λῃστῶν.» 
14 Καὶ προσῆλθον αὐτῷ χωλοὶ καὶ τυφλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ, 

καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 15 ᾿Ιδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἃ ἐποίησε καὶ τοὺς παῖδας 
Τκράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντας, “᾿Ωσαννὰ τῷ Υἱῷ 
Δαβίδ," ἠγανάκτησαν 16 καὶ εἶπον αὐτῷ, ΄“᾿᾿Ακούεις τί οὗτοι 

λέγουσιν 7 
Ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς λέγει αὐτοῖς, “Ναί. Οὐδέποτε ἀνέγνωτε 

ὅτι «᾽'ΕκΚ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω 
αἶνον») 17 Καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἔξω τῆς 
πόλεως εἰς Βηθανίαν καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ. 

1117 Ναζαρετ Μ, ΤΆ νς Ναζαρεθ Μ᾿ Ὁ, Οε 

212 ο Μ,ΤᾺ ν9ς - ΜΌ, οε 

314 χωλοι και τυφλοι 9ὲ ον τυφλοι και χωλοι ΚΒ, ΤᾺ Οε 

ΤΊ “231 ΚΒ νς 3ϑὲς 12 ὌκΒ νς 33ὲὶς 13 ποιεῖτε ΝΒ νς Μὲς 

15 ττοὺς ΝΒ νς 3 ὲο 

9 Ρῥς. 118:25,26 13. 15. 56:7; [6 γ. 7:77 16 ες. 8:3 ἰΧΧ 
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ΤΗ 6 Βάίγθη Εἰρ ἸΓΘΘ 

(Μκ.11:12-14,20-24) 

18 "Πρωΐας δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν πτόλιν, ἐπείνασε. 19 Καὶ 
ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ, ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτὴν καὶ οὐδὲν 
εὑρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον. Καὶ λέγει αὐτῇ, “Μηκέτι 
ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα." Καὶ ἐξηράνθη 
παραχρῆμα ἡ συκῆ. 

20 Καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν, λέγοντες, “Πῶς 
παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ!" 

21 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, “᾿Αμὴν λέγω 
ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς 
συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, “"Αρθητι 
καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν,΄ γενήσεται. 22 Καὶ πάντα 
ὅσα ἐὰν ' αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες λήψεσθε. 

ΤΗ6 Αὐϊῃοτίγ οἵ [655 [5 Ομοοῖοπθα 
(ΜΚ. 11:27-33;1Κ.20:1-8) 

23 Καὶ “ἐλθόντι αὐτῷ" εἰς τὸ ἱερόν, προσῆλθον αὐτῷ 
διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ, 
λέγοντες, “Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς Καὶ τίς σοι 
ἔδωκε τὴν ἐξουσίαν ταύτην 

24 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, “᾿Ερωτήσω 
ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι, κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν 
ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 25 Τὸ βάπτισμα Τ ᾿Ιωάννου 
ττόθεν ἦν ᾽Εξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώτπωνϑ΄ 

ΟἹ δὲ διελογίζοντο παρ᾽ ἑαυτοῖς, λέγοντες, ““᾿Εὰν 
εἴπωμεν, ΄“᾿Εξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν, “Διὰ τί οὖν οὐκ 
ἐπιστεύσατε αὐτῷ ́ 26 ᾿Εὰν δὲ εἴττωμεν, “᾿Εξ ἀνθρώττων͵᾽ 
φοβούμεθα τὸν ὄχλον, πάντες γὰρ “ἔχουσι τὸν ᾿Ιωάννην 
ὡς προφήτηνϊ." 

27 Καὶ ἀποκριθέντες τῷ ᾿Ιησοῦ εἶπον, “Οὐκ οἴδαμεν." 

122 εαν ΜΟ νς αν ΝΒ, ΤῈ Οε 

18 "πρωι Ν"Β νς Ψϑὲςο 
23 'ελθοντος αὐτου ΝΒ (ελθοντες () νς Ψὲ 
25 ττοθνς ΜΜὶ 25 Γεν Β νς Ψϑὲκο 26 “451.3 Θ νς ὲ 
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Ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός, “Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ 
ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 

ΤΗΘ Ραγαῦ 6 οἱ [ῃ 6 ἵννο ϑ0η5 

28΄ Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ ᾿Ανθρωποςΐ εἶχε τέκνα δύο. Καὶ 

προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπε, “Τέκνον, ὕπαγε σήμερον 
ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνί ϑμου.΄ 29 ᾽Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἰπεν, 
Οὐ θέλω. Ὕστερον δὲ μεταμεληθεὶς ἀπῆλθε. 30 “Καὶ 
προσελθὼν. τῷ ἑτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως. ᾿Ο δὲ ἀποκριθεὶς 
εἶπεν, “᾿Εγώ, κύριε-΄ καὶ οὐκ ἀπῆλθε. 31 Τίς ἐκ τῶν δύο 
ἐποίησε τὸ θέλημα τοῦ πατρός 

Λέγουσιν ϑαὐτῷ, “᾿Ο πρῶτος." 

Λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι 
καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 

32 Ἦλθε γὰρ πρὸς ὑμᾶς ᾿Ιωάννηςϊ ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, 
καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ: οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι 
ἐπίστευσαν αὐτῷ: ὑμεῖς δὲ ἰδόντες οὐ μετεμελήθητε 
ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ. 

ΤΗῊΘ ΡάγΔΌ 6 οἱ ἴῃ 6 ννΊςΚρα νι θαγθοςθΥο 

(ΜΚ. 12:1-12;κ.20:9-19) 

33 “Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε. ᾿Ανθρωττός τις ἦν 
οἰκοδεσπότης ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν 
αὐτῷ περιέθηκε καὶ ὥρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ φκοδόμησε 
πύργον. Καὶ Γἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησεν. 
34 Ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρττῶν, ἀπέστειλε τοὺς 
δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς 
αὐτοῦ. 35 Καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ, ὃν 
μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. 
36 Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν 
πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. 37 Ὕστερον 

128 ἀανθρωπος ΜΡΙΝΒ, ΤᾺ Οε ν9 ἕτις Μρὶο 

230 ετερω ΜΙΝ" Ο", Ογ ν9 δευτερὼω ΜΒ, ΤΆ 

333 τις Μρ', ΤᾺ νς -- ΜΡΙΘ, σε 

435 εδειραν ΜΘ, ΤΆ (ε νβ5 εδηραν Μ' 

28 ὁκο" ν9 ΜΒ 30 ΄προσελθων δε ΝΒ νς ψὲς 
31 ΟΝ νς ϑ3ὲς 32 5312 Θ νς ϑὲ 32 τουδε Β νς ϑϑὲ κα 

33 Γεξεδετο κὋ ν5 Ξ3)ὲ; (εξεδετε Β") 
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δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, λέγων, 
΄“᾿Εντρατπήσονται τὸν υἱόν μου. 38 Οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες 
τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς, “Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος. 
Δεῦτε, ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ ΓΚατάσχωμεν τὴν κλη- 
ρονομίαν αὐτοῦ. 39 Καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω 

τοῦ ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν. 40 Ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ 
κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις" 

41 Λέγουσιν αὐτῷ, “Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ 
τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται' ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες 
ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν." 

42 Λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς 

Γραφαῖς, 

«Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, 
Οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας: 
Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη 
Καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν» Ὁ 

43 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ᾽ ὑμῶν ἡ 
βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς 
καρποὺς αὐτῆς. 44 ΠΚαὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον 
συνθλασθήσεται: ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν. 

45 Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς 
παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει. 46 Καὶ 
ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι, ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους, 
(ἐπειδὴ ὡς" προφήτην αὐτὸν εἶχον. 

ΤῊ ΡαγᾶΌ 6 οἵ ἴῃ 6 Μαγγίαρθ ϑιρρθι 

([Κ.14:15-24) 

22 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς πάλιν εἶπεν “αὐτοῖς ἐν 
παραβολαῖς, λέγων, 2΄ ̓ Ωμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν 

οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὅστις ἐποίησε γάμους τῷ υἱῷ 
αὐτοῦ. 3 Καὶ ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς 

141 εκδωσεται 33ὲ (") Β, (ε νς εκδωσει ( νς εκδοσεται ΤῈ 

242 ημων ΜΘ, ΤΆ (τε ν5 υμων Μ' 

38 "σχωμεν ΝΒ νς Μὲς 44 Πὺ νς )ὲ 6, [οὐ] 

46 'επει εἰς ΚΒ νς Ψὲο 1.231 νς ϑὲς; (ΔἹ κἡ 

42 Ρς. 118:22,23 
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κεκλημένους εἰς τοὺς γάμους, καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν. 
4 Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους, λέγων, Εἴπατε τοῖς 
κεκλημένοις, “᾿᾿Ιδού, τὸ ἄριστόν μου Γἡτοίμασα, οἱ ταῦροί 
μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα, καὶ πάντα ἕτοιμα. Δεῦτε εἰς 
τοὺς γάμους.“ ́  δ Οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, "'ὁ μὲν εἰς 
τὸν ἴδιον ἀγρόν, "2ὁ δὲ Γ᾿εἰς τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ. 6 Οἱ δὲ 
λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ 

ἀπέκτειναν. 7 Καὶ ἀκούσας ὁ βασιλεὺς ἐκεῖνος͵ ὠργίσθη, 
καὶ πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀτώλεσε τοὺς φονεῖς 
ἐκείνους καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησε. 

8 “Τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ, ΄᾿Ο μὲν γάμος ἕτοιμός 
ἐστιν, οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι. 9 Πορεύεσθε οὖν ἐπὶ 
τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσους ἂν εὕρητε καλέσατε 
εἰς τοὺς γάμους." 10 Καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς 
ὁδοὺς συνήγαγον πάντας Γὅσους εὗρον, πονηρούς τε καὶ 

ἀγαθούς. Καὶ ἐπλήσθη ὁ γάμος ἀνακειμένων. 11 Εἰσελθὼν 
δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους εἶδεν ἐκεῖ 
ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου. 12 Καὶ λέγει 

αὐτῷ, ΄ 'Εταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμουϑ΄ 
ὋὉ δὲ ἐφιμώθη. 

13 “Τότε “εἶπεν ὁ βασιλεὺς τοῖς διακόνοις, “Δήσαντες 
αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας," ΠΒἄρατε αὐτὸν καὶν ἐκβάλετε 7 εἰς 
τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον. ᾽Εκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ 
βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.΄ 14 Πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ 

΄» 

ἐκλεκτοί. 

Βρῃησοθγ πο (αθοδΓ 

(ΜΚ. 12:13-1|17;1Κ.20:20-26Ὶ) 

15 Τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον 
ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ. 16 Καὶ ἀττοστέλλουσιν 

"7 και ακουσας ο βασιλεὺς εκεινος 33 ( νς ο δε βασιλεὺς ΝΒ, Οε νϑ 
ακουσας δε ο βασιλεὺς ΤᾺ 

29 αν ΜΡ, ΤΆ νς εαν ΜΡ, σε 

313 ποδας και χειρας ΜΡΙΘ, ΤΆ Οε νβ χειρας και ποδας Μ' 

4 τητοιμακα Θ νς Μὲ 5 Γῖος Β νς ϑϑὲ κο 5 Γ2ος Θ νς Ψὶ 
5 Γἤεπὶ Θ νς Ψὲὶ 10 "ους ΚΒ" νς ψὲς 13 "231 ΚΒ νς ϑϑὲς 
13 ΠχΒ νς ϑὲς 13 Ταυτον ΝΒ νς 3ὲςο 

75 ΜΑΤΤΗΕΝνν 22:7:391 

αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν ᾿Ηρῳδιανῶν, 
λέγοντες, “Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ τὴν ὁδὸν 
τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, καὶ οὐ μέλει σοι περὶ 
οὐδενός, οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων. 
17 Εἰπὲ οὖν ἡμῖν τί σοι δοκεῖ Ἔξεστι δοῦναι κῆνσον Καίσαρι 
ἢ οὔτ΄ 

18 Γνοὺς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πονηρίαν αὐτῶν εἶπε, “Τί με 
πειράζετε, ὑποκριταί 19 ᾿Επιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τοῦ 
κήνσου." Οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον. 20 Καὶ λέγει 
αὐτοῖς, “Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφήϑ΄ 

21 Λέγουσιν αὐτῷ, “Καίσαρος.΄ 
Τότε λέγει αὐτοῖς, “᾿Αττόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι 

καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ.΄ 22 Καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν, 
καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀττῆλθον. 

ΤῆΘ δδαάάϊυςθος Ομθοίοη ἴῃ 6 Κοοιυτγγθοίίοη 
(ΜΚ. 12:18-27;1Κ.20:27-40) 

23 Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκοαῖοι, οἱ" 
λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν, καὶ ἐπηρώτησαν αὐτόν, 
24 λέγοντες, “Διδάσκαλε, Μωσῆς εἶπεν, ἐάν τις ἀποθάνῃ 

μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν 
γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 
25 Ἤσαν δὲ παρ᾽ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί. Καὶ ὁ πρῶτος 
"γαμήσας ἐτελεύτησε, καὶ μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκε τὴν 
γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 26 ᾿Ομοίως καὶ ὁ 
δεύτερος καὶ ὁ τρίτος, ἕως τῶν ἑπτά. 27 Ὕστερον δὲ 
πάντων ἀπέθανε Οκαὶ ἡ γυνή. 28 ᾽Εν τῇ “οὖν ἀναστάσειϊ 
τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή Πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν." 

29 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, “Πλανᾶσθε, μὴ 
εἰδότες τὰς Γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ. 30 ᾿Εν γὰρ 
τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε Γἐκγαμίζονται, ἀλλ᾽ ὡς 
ἄγγελοι στοῦ Θεοῦνπ ἐν Τ οὐρανῷ εἰσι. 31 Περὶ δὲ τῆς 

123 οἱ ΜΡ', ΤΆ νς -- ΜΡ" Ὲ"Β, Οσ 

25 Γγημας ΝΒ νς ΨΝὲ 27 ὁχ8 νς Ψὶ 28 “ΧΒ ν5 Ψὶ 

30 Γγαμιζονται ΝΒ νς ᾿Νϑὲ 30 5Β νς ϑὲ (-- του κ) 

30 τΤτω ΝΒ νς Ψιὶ 

24 Ὀριΐ. 25:5; Οφρη. 38:8 
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ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν, οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν 

ὑτὸ τοῦ Θεοῦ, λέγοντος, 32 «᾿Εγώ εἰμι ὁ Θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ 

ὁ Θεὸς ᾿Ισαὰκ καὶ ὁ Θεὸς ᾿Ιακώβ»9 Οὐκ ἔστιν “ὁ Θεὸς 

Θεὸς" νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων." 33 Καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι 

ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 

ΤΗΘ ἴννο Οτραίοςί (οπηπηπ απλθηΐς 

(ΜΚ. 12:28-34) 

34 Οἱ δὲ Φαρισαῖοι, ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμωσε τοὺς 

Σαδδουκαίους, συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό. 35 Καὶ ἐπηρώτη- 

σεν εἷς ἐξ αὐτῶν ϑνομικός, πειράζων αὐτὸν, "καὶ λέγωνν, 

36 “Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ ́́ 

37 Ο δὲ Θ᾽ Ιησοῦς ἔφη' αὐτῷ, “«᾿Αγαπήσεις Κύριον τὸν 

Θεόν σου ἐν ὅλῃ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ ψυχῇ σου» καὶ ἐν 

ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου. 38 Αὕτη ἐστὶ “πρώτη καὶ μεγάλη" 

ἐντολή. 39 Δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ, «᾿Αγαπήσεις τὸν 

πλησίον σου ὡς σεαυτόν.» 40 ᾽Εν ταύταις ταῖς δυσὶν 

ἐντολαῖς ὅλος ὁ Νόμος “καὶ οἱ Προφῆται κρέμανται." 

ννῃαῖ ΤῆϊηΚΎΘ οἱ (τοῖς 

(ΜΚ. 12:35-37; [Κ. 20:41 -44) 

41 Συνηγμένων δὲ τῶν Φαρισαίων, ἐπηρώτησεν αὐτοὺς 

ὁ ᾿Ιησοῦς, 42 λέγων, “Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ Χριστοῦ 

Τίνος υἱός ἐστι 
Λέγουσιν αὐτῷ, “Τοῦ Δαβίδ." 

43 Λέγει αὐτοῖς, “Πῶς οὖν Δαβὶδ ἐν Πνεύματι “Κύριον΄ 

αὐτὸν καλεῖ," λέγων, 

137 ἐφη Ἂἢ᾽ ΚΒ, οὐ νβ εἶπεν ΤΆ 
237 καρδια ΜΙ""Β ν5 τη καρδια Με, ΤΆ ον 
337 ψυχη ΜΡῚΒ νΞ τή ψυχη ΜΙΝ, ΤΆ Οἵ 

32 ΄ο Θεος Β, [(ε] νς ϑὲ; (Θεος κ) 35 Ο{Πγς 3) ΚΒ, [Οε] 
35 ΠχΒ νς Μὲ 37 ΟχΧΒ νς Ψὲὶ 
38  μεγαλη και πρώτη ΝΒ ν5 Ψ)ὲ 

40 'κρεμαται και οἱ προφηται (Κ) Β ν5 Ψὶ 

43.321 (3221 Β5) νς ϑὲ; (Δ12 κ) 

32 Εχ. 3:6,15,16 37 Ὀρμί. 6:5 39 ἰφν. 19:18 

77 ΜΑΤΤΗῈΕΝνΝν 22:44-253:7 

44 «Εἶττεν ϑὸ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου, 
“Κάθου ἐκ δεξιῶν μου 
Ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου Γὑποτπόδιον τῶν 

ποδῶν σου᾽»ἢ 

45 Εἰ οὖν Δαβὶδ καλεῖ αὐτὸν “Κύριον,΄ πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστι" 
46 Καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτῷ ἀποκριθῆναι! λόγον, οὐδὲ 
ἐτόλμησέ τις ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν 
οὐκέτι. 

ΚοΙρίουις Ηγροςστίθς Αγ θοηουηςθα 

(ΜΚ. 12:38-40; [κΚ.11:37-52,20:45-47) 

23 Τότε ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησε τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς 

αὐτοῦ, 2 λέγων, “᾿᾽Επὶ τῆς Μωσέως καθέδρας ἐκά- 
θισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. 3 Πάντα οὖν ὅσα 
ἐὰν" εἴπτωσιν ὑμῖν ϑτηρεῖν, “τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε", κατὰ δὲ τὰ 
ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε: λέγουσι γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσι. 
4 Δεσμεύουσι γὰρ φορτία βαρέα "καὶ δυσβάστακταν καὶ 

ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὦμους τῶν ἀνθρώπων, “τῷ δὲ" 
δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσι κινῆσαι αὐτά. 

9 “Πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσι πρὸς τὸ θεαθῆναι 
τοῖς ἀνθρώποις. Πλατύνουσι "δὲ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν καὶ 
μεγαλύνουσι τὰ κράσπεδα Ππτῶν ἱματίων αὐτῶνν, 6 φιλοῦσί 
ἴτε τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις καὶ τὰς πρωτο- 
καθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς 7 καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν 
ταῖς ἀγοραῖς καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ΄“ὑἑΡαββί, 
Οὑ Ραββί. 

'46 αυὐτω αποκριθηναι Μρ', ΤᾺ ν5 ἀποκριθηναι αὐτω Μ' (κ) Β, Οε 

23. εὰν ϑὲκ, ογ νβ αν Β, ΤΆ 

44 οχμῃ νς 44 τυποοκατω ΝΒ νς Μὲ 3 Ὅν Β νοι 

3 ΄ποιησατε και τηρειτε Β ν5 9). (ποιησατε Ν") 

4 δε ΝΒ ν. Μ 4 τιν νς 39), [(.] 4 'αυὑτοι δε τω ΝΒ ν5 Μὶ 

5 αρ ΝΒ ν5 Ψ» 5 ΠΝΒ νς ΜΨὲὶ 6 Γδε ΝΒ ν5 } ἡ 
7 ὁχΒ νς ὲ 

44 Ρς. ΤΊΟ:Ἱ 
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8 “ Ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε “ἑἱΡαββί΄- εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ 

καθηγητής, Πὺ Χριστός, πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε. 

9 Καὶ “τατέρα΄ μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς: εἷς γάρ ἐστιν 

τὸ Πατὴρ ὑμῶν,ϊ ὁ ΄ἐν τοῖς οὐρανοῖς." 10 Μηδὲ κληθῆτε 

καθηγηταί: εἷς γὰρ ὑμῶν ἐστιν ὁ καθηγητής, ὁ Χριστός. 

ΤΊ Ο δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος. 12 Ὅστις δὲ 
ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὅστις ταπεινώσει 

ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 
13 “Οὐαὶ δὲ“ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί! 

Ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ 
προσευχόμενοι. Διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρίμα. 

14 “Οὐαὶ" ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταὶ! 
Ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν 

ἀνθρώπων: ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσ- 
ἐρχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. 

15 “Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί! Ὅτι 

περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα 
προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν Γεέννης 

διπτλότερον ὑμῶν. 
16 “Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ λέγοντες, “Ος ἂν ὀμόσῃ 

ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν: ὃς δ᾽ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ 
ναοῦ ὀφείλει. 17 Μωροὶ καὶ τυφλοί! Τίς γὰρ μείζων ἐστίν, ὁ 
χρυσὸς ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων τὸν χρυσόν 18 Καί, “Ὃς ἐὰν 
ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν: ὃς δ᾽ ἂν ὀμόσῃ ἐν 
τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ ὀφείλει. 19 ΠΜωροὶ καὶν 
τυφλοί! Τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ 

ἁγιάζον τὸ δῶρον 20 Ο οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ 
ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ. 21 Καὶ ὁ 

Ἰδὃ καθηγητης Μκ", ΤΆ νς διδασκαλος ΜΒ, Οε 

210 εἰς γαρ υμων εστιν ο καθηγητης Μὶ, ΤΆ νϑ εἰς γαρ ἐστιν ὑμων 
ο καθηγητης ΜΙΝ νς οτι καθηγητης ὑμῶν εστιν εἰς Β, Οε 

3Τ1 εσται ΜΝΒ, ΤᾺ (γ νς εστω Μ' 

413 οὐαι δε ᾿3ὲ νς ουαι ΤᾺ ν5 -- ουαι ἴο κριμα ΚΒ, Ος 

514 οὐαι Μρὶνπ" νς ἐ δε ΜΡῚΒ, ΤΆ Οἵγ 

ὃ ΠΧΒ νς Ψὶ 9 5312 ΚΒ νς Ψὲ 9 'ουρανιος ΝΒ ν5 Ψὶ 

17 αγιασας ΝΒ νς ϑϑὲς 18" ανθν Μ 19 ᾿κ νς 3 Βο 

79 ΜΑΤΤΗΕΝνν 23:22-34 

ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικήσαντι" 
αὐτόν. 22 Καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ 
τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ. 

23 “Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί! Ὅτι 
ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, 
καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ “τὸν 
ἔλεον" καὶ τὴν πίστιν. Ταῦτα Τ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ 
ἀφιέναι. 24 ᾿Οδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, 
τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες! 

25 “Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί! Ὅτι 
καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, 
ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρτταγῆς καὶ ἀδικίας.2 26 Φαρισαῖε 
τυφλέ! Καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου "καὶ τῆς 
παροψίδος,Ν ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν. 

27 “Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί! Ὅτι 
παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν 
φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ 
πάσης ἀκαθαρσίας. 28 Οὕτω καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν 
φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δὲ μεστοί ἐστεῖ 
ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας. 

29 “Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί! Ὅτι 
οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ 
μνημεῖα τῶν δικαίων, 30 καὶ λέγετε, Εἰ "'ἦμεν ἐν ταῖς 
ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ΓΖἦμεν “κοινωνοὶ 
αὐτῶν᾽ ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν. 317 ἽὍστε 
μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς 
προφήτας. 32 Καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν 
πατέρων ὑμῶν. 

33 Οφεις! Γεννήματα ἐχιδνῶν! Πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς 
κρίσεως τῆς Γεέννης᾽ 34 Διὰ τοῦτο, ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω 
πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς: θκαὶ ἐξ 
αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν 

Ξε  σασ.. τσ τ  σὐὐνσον  σα ὰὐνανσανν 

"21 κατοικησαντι ΜΟ νΞ κατοικουντι Μ'ΧΒ, ΤΆ (τε 
225 αδικιας ΜΟ νς ἀκρασιας ΝΒ, ΤΆ Οε 

23 ΄το ελεος ΝΒ νς ϑ3ὲς 23 Τδε ΒΟ, [(γ] ν5 3ϑὲκ 
26 Βὺ ΘΗ͂ νς 3316 26 "αυτου Β'" νς 3ϑὲκο 28 δ νς ὶ 
30 Ζημεθαθν- Μ 30 ΓΒ νς ϑὲκο 34 ὁχΒ νς 3ὲὴο 
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μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ 

πόλεως εἰς πόλιν, 35 ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς πᾶν αἷμα 
δίκαιον "ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος ἽἍΛβελ 
τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν 
ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 
36 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι! ἥξει πάντα ταῦταξ ἐπὶ τὴν γενεὰν 
ταύτην. 

ΙΘςς [ἀπιθηΐς ονθϑγ [ΘΓ 54 [6 ἢ 

([κ.13:34, 35) 

37 “᾿Ιερουσαλήμ, ᾿Ιερουσαλήμ, ἡ ἀποκτένουσα τοὺς 

προφήτας καὶ λιροβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς 
αὐτήν! Ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου, ὃν 
τρόπον “ἐπισυνάγει ὄρνις" τὰ νοσσία Γἑαυτῆς ὑπὸ τὰς 
πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε! 38 ᾿Ιδού, ἀφίεται ὑμῖν ὁ 

οἶκος ὑμῶν ἔρημος. 39 Λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μή με ἴδητε ἀπ᾽ 
ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε, «εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι 
Κυρίου.» 

[Θοιι5 Ργθαϊ!οεῖς (η6 [)θοιγμςςοη οἵ [6 ΤΟΠΊρΙθ 

(ΜΚ. 13:1,2;1Κ.21:5,6) 

2) Καὶ ἐξελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς “ἐπορεύετο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ,) καὶ 
προσῆλθον“ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς 

οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ. 2 ᾽Ο δὲ "Γ᾿ Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, “Οὐ 
βλέπετε πάντα ταῦτα" ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ 
ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ καταλυθήσεται." 

126 οτι 3ὲ νς -- ΚΒ, ΤΆ Οἵ 

230 παντα ταῦὔυτα ΜΡῚΒ νς ταυτα παντα ΜΙΝΟ, ΤῈ Οε 

337 αἀποκτενουσα τοὺς προφητας ΜΡρὶ νς αποκτεινουσα τους 
προφητας ΜΡΙΒ, ΤΆ (ἐε νβ αἀποκτεννουσα τοὺς προφητας Ο νϑ9 

τους προφητας αποκτενουσα Ν᾿" 

41 προσηλθον Μ6Ο, ΤΑ (τε ν5 τ΄ αὐυτω Μ' 

52 πάντα ταῦὔτα Μρὶ, ΤᾺ νς ταυτα παντα ΜρΙΒΟ, (γε νς ταυτα ν"" 

52 οὐ ΜΘ, Οε ν9ς Ἔμη ΤΆ 

35 “ἐκχυννομενον Θ ν5 ΨΜὶ 37 ΤΧΒ ν5 Μὲὶο 37 ταὑὐτης ΜΝ" ν5 
9ὲς; (--ΒΡ) Τ΄απο του Ιιερου ἐπορεύετο Κὶ (εκ ίογ απο Β) νς 33ὲ ς 
2 "αποκριθεις ΝΒ ν5 ψὲς 

81 ΜΑΤΤΗΕῈνν 24:3-17 

Ι655 θϑογ 65 (η6 Επα οἴῃ ἂρθ 
(ΜΚ. 13:3-13;1Κ.21:7-19) 

3 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ἤΟρους τῶν ᾿Ελαιῶν, 
προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾽ ἰδίαν, λέγοντες, “Εἰπὲ 
ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς 
παρουσίας καὶ ϑὁτῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος" 

4 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, “Βλέπετε μή τις 
ὑμᾶς “πλανήσῃ. 5 Πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί 
μου, λέγοντες, ΄᾿ γώ εἰμι ὁ Χριστός, καὶ πολλοὺς 
πλανήσουσι. 6 Μελλήσετε' δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς 
πολέμων. ᾿ Ορᾶτε, μὴ θροεῖσθε-: δεῖ γὰρ πάντα γενέσθαι, 
ἀλλ᾽ οὔπω ἐστὶ τὸ τέλος. 7 ᾿Εγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ 
ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται λιμοὶ Πκαὶ 
λοιμοῖΝς καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους. ὃ Πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ 
ὠδίνων. 

9΄Τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν 
ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπτὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ 
τὸ ὄνομά μου. 10 Καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ 
ἀλλήλους παραδώσουσι καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους. 71 Καὶ 
πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσι 
πολλούς. 12 Καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν, 
ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν. 13 'Ο δὲ ὑπομείνας εἰς 
τέλος, οὗτος σωθήσεται. 14 Καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ 
εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς 
μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος. 

Τῇ Οτρϑῖ Τγ θυ! αἰοη 

(ΜΚ. 13:14-23;1Κ.21:20-24) 

15΄“Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ 
ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου "ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ“ (ὁ 
ἀναγινώσκων νοείτω) 16΄“τότε οἱ ἐν τῇ Ιουδαίᾳ 
φευγέτωσαν "ἐπὶ τὰ ὄρη, 17 ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ 

Ὡς, στο. τ - 0... ..- 

'Θ μελλησετε Μκ(ΒΧΟ, ΤΆ (ε νς μελησετε Μ' 

3 96 νς 6 Ὅν" Β νς Ψὲς 7 ὭκΒ νς 3ὲς 
15 "εστος ΝΒ" νς Ψὶ 16 "εις Β νς Ψὲκ 



24:18-30 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 82 

γκαταβαινέτω ἄραι τὰ! ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, 18 καὶ ὁ ἐν τῷ 

ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἄραι τὰ ἱμάτια αὐτοῦ. 

19 Οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις 

ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις! 20 Προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται 

ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ. 21 Ἔσται γὰρ τότε 

θλῖψις μεγάλη οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾿ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ 

νῦν, οὐδ᾽ οὐ μὴ γένηται. 22 Καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ 

ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ: διὰ δὲ τοὺς 

ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι. 23 Τότε ἐάν 

τις ὑμῖν εἴπῃ, “᾿Ιδού, ὧδε ὁ Χριστός!ὀ ἢ ΄᾿᾿ΩὯδε! μὴ 

πιστεύσητε. 24 ᾿Εγερθήσονται γὰρ Ψευδόχριστοι καὶ 

ψευδοπροφῆται, καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα 

ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. 25 ᾿Ιδού, 

προείρηκα ὑμῖν. 26 ᾿εὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, ΄᾿Ιδού, ἐν τῇ 

ἐρήμῳ ἐστί!" μὴ ἐξέλθητε: “᾿Ιδού, ἐν τοῖς ταμείοις!" μὴ 

πιστεύσητε. 27 “Ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ 

ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσταιξ ἡ 

παρουσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ ᾿Ανθρώπου. 28 Ὅπου γὰρ ἐὰν ἡ 

τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί. 

Τῇ (ζοπηίηρ οἵ ἴῃ6 ϑδοὴ οἵ Μδη 

(ΜΚ. 13:24-27;Κ. 21:25 -28) 

29 “Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, 

Ὃ ἥλιος σκοτισθήσεται, 

Καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, 

Καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀττὸ τοῦ οὐρανοῦ, 

Καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 

30 Καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ Υἱοῦ τοῦ ᾿Ανθρώπου 

ἐν ὁτῷ οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς 

καὶ ὄψονται τὸν Υἱὸν τοῦ ᾿Ανθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν 

νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. 

117 τὰ 3ὲ Βι οὐ νς τι ΤΆ νβ το δ" 

218 τα ιματια Μ', ΤΆ ν5 το ματιον ΜΗ͂ΝΒ, Οε 

320 μηδε ΝΒ, οσυ νς τεν τ 

427 εσται Μὶ (κ") Β, (γε ν9ς. ἕ και Μρ', ΤΆ 

17 Γκαταβατω "" "38 νϑς ΨἹ 28 ΟΝ Β νς Ψὲ 30 ΝΒ νς Μὲ 
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31 Καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος 

οφωνῆς μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσι τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ 

ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων, ἀπ᾿ ἄκρων οὐρανῶν ἕως 

Τἄκρων αὐτῶν. 

ΤῊ 6 ΡαγαΪ6 οἱ [ῃ6 ΕΙΡ ἴγθθ 

(ΜΚ. 13:28-3171;1Κ.21:29-33) 

32 “᾿ Ατὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν’ ὅταν ἤδη 

ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, 

γινώσκετε! ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος. 33 Οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν 

ἴδητε ταῦτα πάντα,2 γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύροαις. 

34 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, Τ οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν 

πάντα ταῦτα γένηται. 35 ᾽Ο οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ ἵπαρε- 
λεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι. 

Νο Οηθ Κηοννο ἴῃ [ῦὯγ οὐ ΠουζΓ 

(ΜΚ. 13:32-37;κ.17:26-30,34-36) 

36 “Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, 

οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, Τ εἰ μὴ ὁ Πατήρ ὅμου μόνος. 

37 ὍἝὭσπερ "δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται Οκαὶ ἣ 

παρουσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ ᾿Ανθρώπου. 38 ΓΓΩὭσπερ γὰρ ἦσαν 

ἐν ταῖς ἡμέραις Τ ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ 

πίνοντες, γαμοῦντες καὶ "Ζἐκγαμίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας 

εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, 39 καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως 

ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως ἔσται ϑκαὶ 

ἡ παρουσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ ᾿Ανθρώπου. 40 Τότε δύο ἔσονται 

ἐν τῷ ἀγρῷ: 5'ὁ εἷς παραλαμβάνεται καὶ 92ὁ εἷς ἀφίεται. 

132 γινώσκετε ΜΝ Β", ΤΕ Οε ν5 γινώσκεται Μ' 

233 ταυτὰ παντα ΜΙΝ νς παντα ταῦτα ΜΡΊΙΒ, ΤᾺ Οε 

336 και 9 ΚΒ, ογ νς Ἑ τῆς ΤΆ 

31 μι νς 8 31 ττων Β, [(Ὁε] νς Μὴ κ 34 τροτι Β νς ΨΜϑὲκ 

35 Γπαρελεύσεται Β ν5 ϑ9ὲ; (-- Οουρανος ἴο παρελθωσιν κΝ") 

36 Τουδε ο υιος κ'Β ν5 Ψὶ 36 ΒΒ ν9.  Μ 37 ΓγαρΒ ν5 Μὲκ 

37 ὁχΒ νς Ψὶ 38 τως ΝΒ ν5 Μὲ 38 Τεκειναις Β, [(ε] ν5 Ψὲκ 

38 ΓΖγαμιζοντες Καὶ ν5 Ψὲ; (γαμισκοντες Β) 39 ΟΒ γς Ψὲν, [(ε] 

40 9! 2χΒ νς 9 
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41 Δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ μύλωνι: μία τταραλαμβάνεται καὶ 

μία ἀφίεται. 42 Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ "ὥρᾳ ὁ 
Κύριος ὑμῶν ἔρχεται. 43 ᾽Εκεῖνο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ ἤδει ὁ 

οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρη- 
γόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασε "“διορυγῆναι τὴν οἰκίαν 
αὐτοῦ. 44 Διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ἡ ὥρᾳ 
οὐ δοκεῖτεῖ ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου ἔρχεται. 

ΤῊ (ῃαδίὶθηρθ ἴο Βαἰτέα] δϑενίοθ 

([Κ. 12:41] -48) 

45 “Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος ὃν 

κατέστησεν ὁ κύριος θαὐτοῦ ἐπὶ τῆς "'θεραπείας αὐτοῦ 
τοῦ "Ζδιδόναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ 46 Μακάριος ὁ 
δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει “ποιοῦντα 
οὕτως." 47 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑττάρχουσιν 
αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. 48 ᾿Εὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος 
ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ΄“Χρονίζει “ὁ κύριός μου 
Θέλθεῖν͵,΄ 49 καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλουςτΤ, ἐσθίειν 

δὲ ὁ καὶ πίνεινξ μετὰ τῶν μεθυόντων, 50 ἥξει ὁ κύριος τοῦ 
δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ἡ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ἡ οὐ 
γινώσκει, 51 καὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ 
μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει. ᾽Εκεῖ 'ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ 
βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 

ΤΗῊΘ ΡαγαΌ6 οὐ [ῃ 6 νν]96 ἃπα ξοοί 5 νίγρί 9 

25 τε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα 
παρθένοις, αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμττάδας "'αὐτῶν 

ἐξῆλθον εἰς "Σἀαπάντησιν τοῦ νυμφίου. 2 Πέντε δὲ ἦσαν ἐξ 

᾽41 μυλωνι Μ, ΤᾺ νΞς μυλω ΜΙΝΒ, Οε 

249 εσθιειν Μρὶ, ΤΆ ν5 εσθιη ΜΡῚΟ, Οε 

349 δε ΜΝΒ, ΤῈ (Οε νς τε Μ'Ό 

449 πινεῖιν Μρ', ΤΆ νς πινη ΜΘ, σε 

42 τημερα ἘΒ ν5 Ψὲὶ 43 γδιορυχθηναι τὶ ν5 Ψ}ὲΒ 

44 "231 ΚΒ νς ὲ 45 ὁχΒ νς 99ὲὶ 
45 Γίορικετειας Β ν5 Μ; (οικιας Ν) 45 Γξδουναι Θ ν95. ἍΜ 
46 α νς Ψὲὶ 48 “312 6 νς Ψὲ 48 ὁχΒ νς 3) ς 
49 Ταυτου (εαυτοῦυ ) Βύῦν. Μ 1" εαυτων Β νς 3 κα 

1 ΓΖυπταντησιν Θ νς ᾿) 2 "231 Θ νς Ψὶ 
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αὐτῶνϊ “φρόνιμοι καὶ αἱ πέντε μωραΐί." 3 ΓΑἵτινες μωραί, 
λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας αὐτῶν,' οὐκ ἔλαβον μεθ᾽ ἑαυτῶν 

ἔλαιον: 4 αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις 
Θαὐτῶν μετὰ τῶν λαμπάδων Γαὐτῶν. 5 Χρονίζοντος δὲ τοῦ 
νυμφίου, ἐνύσταξαν ταᾶσαι καὶ ἐκάθευδον. 

6 “Μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν, ΄᾿Ιδού, ὁ νυμφίος 

οἹξρχεται! ᾿Εξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν Ξαὐτοῦ. 7 Τότε 
ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι καὶ ἐκόσμησαν τὰς 
λαμπάδας Γαὐτῶν. 8 Αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις εἶπον, 
'Δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμῶν, ὅτι αἱ λαμττιάδες ἡμῶν 
σβέννυνται. 9 ᾿Απεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι, λέγουσαι, 
“Μήποτε οὐκξ ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ὑμῖν: πορεύεσθε δὲ μᾶλ- 
λον πρὸς τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς.' 

Τ0 ᾿Απερχομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι, ἦλθεν ὁ νυμφίος, 
καὶ αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ᾽ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάμους, καὶ 
ἐκλείσθη ἡ θύρα. 

ΤΊ “Ὕστερον δὲ ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι, 
λέγουσαι, “Κύριε, κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν.΄ 12 Ο δὲ ἀποκριθεὶς 
εἶπεν, “᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς.΄ 13 Γρηγορεῖτε οὖν, 
ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν δὲν ἡ ὁ Υἱὸς τοῦ 
᾿Ανθρώπου ἔρχεται.Ν 

Τῇ Ρᾶγδῦ!ο οἵ [μ 6 Ταϊθηῖς 

([Κ. 19:11-27) 

14΄““ΩὭσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐκάλεσε τοὺς 
ἰδίους δούλους καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ. 
15 Καὶ ᾧ μὲν ἔδωκε πέντε τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν, 
ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν, καὶ ἀπεδήμησεν εὐθέως. 
16 Πορευθεὶς ο'δὲ ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν "εἰργάσατο 

13 αὐτων 3) ΒΟ, οὐνς εαυτων ΤΆ νο -ΑΝ 

29 οὐκ ΜΡίκα, ΤᾺ νβ5 οὐ μη ΜΡΒΟ, Οε 

2΄524 Θ ν.  Μ 3 Γαι γαρ Θ ν5 ι 4 ὁχψΒ νς Μὲς 

4 γεαυτων ΝΒ νς 3ὲ; (-- ΟἹ) 6 96 νς Ψὶ 
6 ΟΣ μΒ νς 3) Ὰ (αυτω Ο), [(ε] 7 "εαυτων ΚΒΑ ν5 Μὲς 
9 ΟχΒᾺ νς ϑϑὲὺὶς 13 ΠΘΑ νς “}ὶ 16 9"κΒἘ νς 33 ας 
16 ργασατο Ν'Β" ν5 3 ας 
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ἐν αὐτοῖς καὶ "ἐποίησεν ἄλλα πέντε ϑθΖτάλαντα. 
17 ᾿Ωσαύτως ϑκαὶ ὁ τὰ δύο ἐκέρδησε Ξκαὶ αὐτὸς" ἄλλα 
δύο. 18 ᾽Ο δὲ τὸ ἕν λαβὼν ἀπελθὼν ὦρυξεν “ἐν τῇ γῇ" καὶ 
Γἀπέκρυψε τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. 

19“Μετὰ δὲ χρόνον πολὺνϊῖ ἔρχεται ὁ κύριος τῶν 
δούλων ἐκείνων καὶ συναίρει μετ᾽ αὐτῶν λόγον.ϊἸ 20 Καὶ 

προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν 
ἄλλα πέντε τάλαντα, λέγων, “Κύριε, πέντε τάλαντά μοι 
παρέδωκας: ἴδε, ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα Πέπ᾽ 
αὐτοῖς.Ν΄ 21 Ἔφη δὲ αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ, “Εὖ, δοῦλε 
ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε 
καταστήσω. Εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου.’ 

22 “Προσελθὼν Οἷδὲ καὶ ὁ τὰ δύο τάλαντα 9Ζλαβὼν 
εἶπε, “Κύριε, δύο τάλαντά μοι παρέδωκας: ἴδε, ἄλλα δύο 
τάλαντα ἐκέρδησα Ξέπ᾽ αὐτοῖς.ν΄ 23 Ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος 
αὐτοῦ, Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιστός, ἐπὶ 
πολλῶν σε καταστήσω. Εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου 
σου. 

24 “Προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὸ ἕν τάλαντον εἰληφὼς εἶπε, 
“Κύριε, ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος, θερίζων ὅπου 
οὐκ ἔσπειρας καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας. 25 Καὶ 
φοβηθεὶς ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ: ἴδε, 
ἔχεις τὸ σόν. 26 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶττεν 
αὐτῷ, 'Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ, ἤδεις ὅτι θερίζω ὅττου οὐκ 
ἔσπειρα καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα. 27 Ἔδει “οὖν 
σεῖ βαλεῖν “τὸ ἀργύριόν" μου τοῖς τραπεζίταις, καὶ ἐλθὼν 
ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ. 28 Αρατε οὖν ἀπ᾽ 
αὐτοῦ τὸ τάλαντον καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα. 
29 Τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται: 
“ἀπὸ δὲ τοῦ" μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει' ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
ἘΞΞΣΉΒΈΞΘΕΤ ΞΕ ΨΟΕ. Ὑδασευονασ νου δον οθον γον συ ΒΕ 
᾽29 εχει ΜΘΑ, ΤᾺ ὧοε νϑ δοκει εχειν Μ' 

160 Γεκερδησεν ΒΟ ν9 Μκπ᾽Α"" Ὁ 16 92Β νς ϑϑέκας 
17 ὁκ"ο" νς ΨὲΒ (δε και Α) 17 ΠΟ νς 
18 ΄γην ΝΒ (την γην (ἢ) νς 3) ἃ 18 "εκρυψεν ΘΑ νς “ὶ 

19 “6 νς ϑ 4 119 “312 Θνς 33᾽Α 20 κΒ νς ας 
21 96 νς ὅδ α 22 ο᾽γ5:Β νς δ᾿ α΄, [οὐ] 22 οΖὥβαρ νς 3ὲκ 
22 ΜΒ νς Ψϑὲας 27 Θ νς ἃ 27 τα αργυρια Μ"Β νς ϑέὲας 
29 “του δε ΝΒ νς ϑϑὲας 
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30 Καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε! εἰς τὸ σκότος τὸ 
ἐξώτερον. ᾽Εκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ. βρυγμὸς τῶν 
ὀδόντων." 

ΤῆΘ δοη οἵ Μη Χν}}} [μαρο ἴῃ 6 Νδίϊοης 

31΄““Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου ἐν τῇ δόξῃ 
αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ϑἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε 
καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ. 32 Καὶ συναχθήσεταιξ 
ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ Γἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾽ 
ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν 
ἐρίφων. 33 Καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, 
τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. 

34 “Τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, Δεῦτε, 
οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν 
ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀττὸ καταβολῆς κόσμου. 
35 ᾿Επείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ 
ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με, 36 γυμνὸς καὶ 
περιεβάλετέ με, ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ 
ἤμην καὶ ἤλθετε πρός με.΄ 37 Τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ 
δίκαιοι, λέγοντες, “Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ 

ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν 38 Πότε δέ σε 
εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περι- 

εβάλομεν 39 Πότε δέ σε εἴδομεν Γἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ 
καὶ ἤλθομεν πρός σεξ΄ 40 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ 
αὐτοῖς, “᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων 
τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 

41 “Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων, Πορεύεσθε ἀπ᾽ 
ἐμοῦ, ϑοὶ κατηραμένοι, εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ 
ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. 
42 ᾿Επείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ 
οὐκ ἐποτίσατέ με, 43 ξένος ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετέ με, 
γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ καὶ 

130 ἐεκβαλετε Ξ3ὲ ΚΒΑ (Ο), ον νβ εκβαλλετε ΤΆ 
232 συναχθησεται ΜΡΙΑ, ΤΆ νΞ συναχθησονταῖι ΜΡΙ͂ΝΒ, Οε 

31 ΟΧΒ νος Ἅὲα 32 "αφορισει Ν'" νϑ8 Ψι Βα 

39 τασθενουντα Β νΞ5 Μὲ κα 41 ὁκΒ νς ΨὲΑ, [(ε] 
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οὐκ ἐπεσκέψασθέ με.΄ 44 Τότε ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοί, 
λέγοντες, “Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ 
ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν 
σοι 45 Τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς, λέγων, “᾿Αμὴν λέγω 
ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, 
οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 46 Καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς 
κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον." 

2θ Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Ιησοῦς πάντας τοὺς 
λόγους τούτους, εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 2 “Οἴδατε 

ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ Πάσχα γίνεται, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ 
᾿Ανθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι." 

ΤΗΘ (Πρ Ργθοῖς δηα Εἰ αθίς Ρροί ἴο ΚΙΠ [οι ς9 

(ΜΚ. 14:1,2;{Κ.22:1,2;]η.11:45-53) 

3 Τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς "καὶ οἱ γραμματεῖςΝ καὶ 
οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ 
λεγομένου Καϊάφα 4 καὶ συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν ᾿Ιησοῦν 
δόλῳ κρατήσωσι καὶ ἀποκτείνωσιν. 5 Ἔλεγον δέ, “Μὴ ἐν 
τῇ ἑορτῇ, ἵνα μὴ θόρυβος γένηται ἐν τῷ λαῷ." 

Ιθϑὺς ᾿ς Αποϊηῖρα αἵ Βοίμδηγ 

(ΜΚ. 14:3-9; [η. 12:1-8) 

6 Τοῦ δὲ ᾿Ιησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος 
τοῦ λεπροῦ, 7 προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ “ἀλάβαστρον μύρου 
ἔχουσα βαρυτίμου καὶ κατέχεεν ἐπὶ “τὴν κεφαλὴν" αὐτοῦ 
ἀνακειμένου. 

Ι44 και αὐτοι 3᾽ ΒΑ (καὶ κ.»Ὁ45), ογσ νς αὐτω Μ""  νς αὐτῶ και αὐτοι 
ΤΕ 

21 παντας ΜΝΒΑ, ΤῈ (γε νς -- Μ' 

34 δολω κρατησωσι ))ὲ ΚΒΑ, οτ νς κρατησωσι δολω ΤᾺ 

3 Ὀράδνάνβᾳ νς "9 7 5312 ΚΒ νς ϑὲα; (132 μ45) 
7 “της κεφαλης ΝΒ ν5 9 μέδα 
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ὃ ᾿Ιδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ θΘαὐτοῦ ἠγανάκτησαν, λέγοντες, 

“Εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη 9 Ηδύνατο γὰρ τοῦτο στὸ 
μύρον πραθῆναι πολλοῦ καὶ δοθῆναι᾽' πτωχοῖς." 

10 Γνοὺς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, “Τί κόπους παρέ- 
χετε τῇ γυναικίὁῥ Ἔργον γὰρ καλὸν "εἰργάσατο εἰς ἐμέ. 
ΤΊ Τοὺς πττωχοὺς γὰρ πάντοτε 2 ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, ἐμὲ 
δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 12 Βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον 
τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώματός μου πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι με 

ἐποίησεν. 132 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ 
εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ὃ 
ἐποίησεν αὕτη εἰς μνημόσυνον αὐτῆς." 

Ιυα8ς5 Αρτθος ἴο Βθίγαγ [6915 ἰοῦ ΜοῆθΘΥ 

(ΜΚ. 14:10,11;Κ.22:3-6Ὶ 

14 Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος ᾿Ιούδας 
᾿Ισκαριώτης, πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς, 15 εἶπε, “Τί θέλετέ μοι 

δοῦναι κἀγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόνϑ'΄ Οἱ δὲ ἔστησαν 
αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια. 6 Καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει 
εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ. 

[Θςς (ρίθγαῖθς Ρᾷςοονθυ νυν ἢ Ηἰς [)]ςεῖρίθς 

(ΜΚ. 14:12-21;1Κ. 22:7-13,21-23;]η. 13:21-30) 

17 Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ 

᾿Ιησοῦ, λέγοντες θϑαὐτῷ, “Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσομένξ σοι 
φαγεῖν τὸ Πάσχα 

18 ᾿Ο δὲ εἶπεν, “Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα 
καὶ εἴπατε αὐτῷ, ΄᾿᾽Ο διδάσκαλος λέγει, “᾿Ο καιρός μου 
ἐγγύς ἐστι: πρὸς σὲ ποιῶ τὸ Πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν 

19 δοθηναι ΜΡΙ͂ΝΒ, Οε ν9 τ τοις Μρίᾳ, ΤΆ 

271 τους πτωχοὺς γαρ πάντοτε ΜΡ νς παντοτε γαρ τους πτω- 

χους ΜρίμόὅΝ ΒΑ, ΤΆ οεἐ 

315 καγω ΜΡΙΒΑ, ΤΆ (γε νϑ καὶ εγω Μϑν 
417 ετοιμασομεν Μ' νς ετοιμασωμεν ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΤΆ Οε 

8 ὁγήπηά ΒΒ νς 99) Α 9 .«εδυνατο γ΄ 5 ΝΒ" νς ΨέΑ 

9 ΠμόδυνάνΒᾳ νς δ} 10 ργασατο Μ'"Β" ν5 Ψέὲα 

17 ΟνΒ νς ΜΑ 
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μου.“΄“ 19 Καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ 

᾿Ιησοῦς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ Πάσχα. 

20 ᾿οΟψίας δὲ γενομένης, ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα. 

21 Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν, εἶπεν, “᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς 

ἐξ ὑμῶν παραδώσει με.΄ 

22 Καὶ λυπούμενοι σφόδρα ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ 

ἕκαστος αὐτῶν," “Μήτι ἐγώ εἰμι, Κύριε 7" 

23 ᾽Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, “᾿Ο ἐμβάψας μετ᾽ ἐμοῦ ἐν 
τῷ τρυβλίῳ τὴν χεῖρα, οὗτός με παραδώσει. 24 Ο μὲν 

Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ, 

οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπτῳ ἐκείνῳ δι᾽ οὗ ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου 

παραδίδοται! Καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος 

ἐκεῖνος." 

25 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ᾿Ιούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπε, 
“Μήτι ἐγώ εἰμι, Ραββί7΄ Λέγει αὐτῷ, “Σὺ εἶπας. 

Ι6ϑς [ποι τυϊθς ἴῃ 6 [ογα΄ς ϑυρρθΓ 
(ΜΚ. 14:22-26;[Κ.22:14-20;1}] (οΥ. 11:23 -25) 

26 ᾿Εσθιόντων δὲ αὐτῶν, λαβὼν ὁ ᾿Ιησοῦς Ο'τὸν ἄρτον 

καὶ εὐχαριστήσας, ἔκλασε καὶ "ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς ΘΖκαὶ 

εἶπε, “Λάβετε, φάγετε, τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου." 

27 Καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας, ἔδωκεν 
αὐτοῖς, λέγων, “Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, 28 τοῦτο γάρ ἐστι 
τὸ αἷμά μου “τὸ τῆς καινῆς" διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν 
ἐκχυνόμενον2 εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 29 Λέγω δὲ ὑμῖν Οὅτι 
οὐ μὴ πίω ἀπ᾽ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γεννήματος τῆς 
ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ᾽ 
ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Πατρός μου.΄ 

30 Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ἴοΟρος τῶν ᾿Ελαιῶν. 

26 ευχαριστησας ΜΑ νΞ ευὐλογησας Μ'ψ456, ΤΆ Οε 

228 εκχυνομενον Μψ57", ΤΆ νς εκχύννομενον Μ'ΘΑ, Οε 
329 γεννηματος Μρὶ γ»57͵, ΤᾺ ν5 γενηματος ΜΡΘΑ, Οε 

22 εἰς εκαστος Θ νς ϑϑὲ Α; (εις εκαστος αὐτων μ45"5) 

23 “12673-5 ΚΒΑ νς Ψϑὲο; (671-5 ν57 455) 
26 οἵμέδα νς ἍΑ 26 Γδους μ57Β νς ϑϑὲκ'ᾶς 

26 ο2}37 ἄ5γῃ γς δας 27 ὉνΒ νς Μὲ γέδας 
28 της μ»57Χ Β ν9 ϑέα.ς 29 ογμέδχβνς ϑὲ ας 
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Ιθςὺς Ργραϊςεῖς Ροίθγς [6 η|8] 

(ΜΚ. 14:27-31; {κ.22:31-34; ]}η.13:36-38) 

31 Τότε λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “Πάντες ὑμεῖς σκαν- 

δαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, γέγραπται γάρ, 

«Πατάξω τὸν Ποιμένα, 

Καὶ Γδιασκορπισθήσεται τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης.» 

32 Μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν 

Γαλιλαίαν. 

33 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, “Εἰ' πάντες 

σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ δὲ οὐδέποτε σκαν- 

δαλισθήσομαι." 
34 Ἔφη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, “᾿Αμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ 

τῇ νυκτί, ττρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ με." 

35 Λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος, “Κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, 

οὐ μή σε ἀπαρνήσωμαι.“5 ᾿Ομοίως δὲ καὶ πάντες οἱ 

μαθηταὶ εἶπον. 

ΙΘοιι5 Ργαγο ἰὴ ἴῃ 6 δίάθη οἵ θίοθπΊΔη6 

(ΜΚ. 14:32-42; 1κ.22:39-46) 

36 Τότε ἔρχεται μετ᾿ αὐτῶν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς χωρίον 

λεγόμενον εθσημανῆ, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς, “Καθίσατε 

αὐτοῦ ἕως ϑοὺ ἀπελθὼν προσεύξωμαι ἐκεῖ.“ 37 Καὶ 

παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου 

ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν. 38 Τότε λέγει αὐτοῖς ὁ 

᾿Ιησοῦςδ, “Περίλυττός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου. 

Μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε μετ᾽ ἐμοῦ.΄39 Καὶ προσελθὼν" 

133 εἰ Μψ378ΒΑΆ(, Οε νς Ἐκαι Μ', ΤΆ νς --π 
233 δὲ Μρὶ νς -- Μρίμ57ΘΑ, ΤΆ Οε 
335. απαρνησωμαι ΜΡΙΑ ν5 απαρνησομαι ΜΡ »570, ΤΆ (ε 

435 δὲ Ψία νς -- ΘΟ, ΤῈ οε 
5326 προσευξωμαι εκει ΜΑΟ, ΤΆ νβ προσευξομαι εκει Μ' νϑ5 εκειῖ 

προσευξωμαι () Β, Οε νϑ5 εκει μ.»Ὁ 

638 οἰησους Ψ}ϑὲ νς -- ν7ΘΑ, ΤΆ Οε 
739 προσελθων ΜΝΑΟ ν5 προελθων Μ'»57Β, ΤΆ Οε 

31 "διασκορπισθησονται (Κ) ΒΑΟ ν5 Μμ57 ὅν 

36 Γεθσημανι καὶ (εθσημανεῖι γ᾽ ΒΑΟ) νς Μ;([εσσαμ 5.».45) 

36 χκο νς 33) ΒΑ, [ο.] 

31 Ζοςῃ. 13:7 
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μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος καὶ 
λέγων, “Πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστι, ταρελθέτω ἀπ᾽ ἐμοῦ 
τὸ ποτήριον τοῦτο: πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ᾽ ὡς σύ." 

40 Καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς 
καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, “Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε 
μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ᾿ ἐμοῦ 4{Π4 Γρηγορεῖτε καὶ 
προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν. Τὸ μὲν 
πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής." 

42 Πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο, λέγων, 
“Πάτερ μου, εἰ οὐ δύναται τοῦτο 5’ τὸ ποοτήριον᾽ παρελθεῖν 
“2 ἀπτ᾽ ἐμοῦν ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου." 
43 Καὶ ἐλθὼν εὑρίσκει αὐτοὺς πάλιν' καθεύδοντας, ἦσαν 
γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι. 44 Καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς 
“ἀπελθὼν πάλιν προσηύξατο" ἐκ τρίτου, τὸν αὐτὸν λόγον 
εἰπών.Τ 45 Τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς Ο'αὐτοῦ καὶ 
λέγει αὐτοῖς, “Καθεύδετε ΟΖτὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε. 

᾿Ιδού, ἤγγικεν ἡ ὥρα καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου παρα- 
δίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν. 46 ᾿Εγείρεσθε, ἄγωμεν. 
᾿Ιδού, ἤγγικεν2 ὁ παραδιδούς με.΄΄ 

Ἰθϑσυς ἰς Βρίγαγθα δηα Ατγθοῖρα ἰη (δίῃ οθπηδῃηθ 
(Μκ. 14:43-50; [Κ.22:47-53;η.18:3-12) 

47 Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδού, ᾿Ιούδας εἷς τῶν 
δώδεκα ἦλθε, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν 
καὶ ξύλων ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ. 
48 Ο δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον, λέγων, 
“Ὃν ἂν φιλήσω, αὐτός ἐστι: κρατήσατε αὐτόν." 49 Καὶ 
εὐθέως προσελθὼν τῷ ᾿Ιησοῦ εἶπε, “Χαῖρε, ἱΡαββί!" Καὶ 
κατεφίλησεν αὐτόν. 

᾽43 ευρισκει αυτοὺυς παλιν Μρ', ΤᾺ νΞ ευρεν αὑὐτοὺυς παλιν ΜΡΙΑ νς 
παλιν ευρεν αυτους Ο, (τε ν5 ΚΒ. αὑυτους μ957 
246 ηγγικεν ΜΘΑ, ΤΆ Οενς --Μ' 
348 αν ΜΡΙΒΟ, ΤΆ Οε νς εαν Μρί ψ57ν 

42 πιμβθραᾳ νς 42 π2μϑ7νάμΒ, γς 3) ας 
44.“213 Θ νΞ Μ; (132 Α; 13 γ37") Ἂἀδ44 τπαλιν ψ37ν νς 33 ας 
45 οἰμξζβθᾳᾷ νς  Μ 45 οξβρ νς ᾿)ὲ μ57χᾳ, [ΟἍ] 
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50 Ο δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ, ΄“΄᾿Εταῖρε, ἐφ᾽ ᾧ' πάρειϑ΄ 
Τότε προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν ᾿Ιησοῦν 
καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 51 Καὶ ἰδού, εἷς τῶν μετὰ ᾿Ιησοῦ, 
ἐκτείνας τῆν χεῖρα, ἀπέσπασε τὴν μάχαιραν αὐτοῦ, καὶ 
πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ 
ὠτίον. 52 Τότε λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, “᾿Ατπόστρεψόν σου 
τὴν μάχαιρανϊ εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, πάντες γὰρ οἱ 
λαβόντες μάχαιραν ἐν “μαχαίρᾳ ἀποθανοῦνται. 53 Ἢ 
δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι “ἄρτι παρακαλέσαι τὸν Πατέρα μου, 
καὶ παραστήσει μοι "πλείους Θἢ δώδεκα λεγεῶνας 
ἀγγέλων 54 Πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ Γραφαὶ ὅτι οὕτω δεῖ 
γενέσθαι΄ 55 Ἔν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς 
ὄχλοις, “᾿ς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθετε μετὰ μαχαιρῶν καὶ 
ξύλων συλλαβεῖν με Καθ᾿ ἡμέραν πρὸς ὑμᾶς ἐκαθεζόμην 
διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ“ καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με. 56 Τοῦτο δὲ 
ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ [Γραφαὶ τῶν προφητῶν." 

Τότε οἱ μαθηταὶ τιάντες ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον. 

Ιοςυς Βροίογθ [6 ϑαηῃρθατγη 

(Μκ. 14:53-65;1Κ.22:54,55,63-71;η.18:13,14,19-24) 

57 Οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν ᾿ἰησοῦν ἀπήγαγον πρὸς 
Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ 
πρεσβύτεροι συνήχθησαν. 58 .“Ο δὲ Πέτρος ἠκολούθει 

αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως. Καὶ 
εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος. 
59 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς "καὶ οἱ πρεσβύτεροιν καὶ τὸ συνέδριον 
ὅλον ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ ὅπως 

50 ὦ Μὶ, ΤΆ νς ο ΜΡ »57ΘΑ, οἋ 

252 ἀποθανουνται Μ νς απολουνται μᾳ'Ὑ7 (ΚΝ) ΒΑΟ, ΤΆ (σε 

255 προς υὑμας εκαθεζομην διδασκων εν τω Ιερω Μ, ΤΆ νϑ5 πρ. υμ. 

εκαθ. εν τω ιε. διδ. Μ'Ό νϑ5 εν τω ιε. εκαθ. διδ. ΚΒ, Οε νς εκαθ. πρ. 

υμ. διδιεντωιξε.Α 

52 “231 ΚΒ νς ϑὲας 52 “μαχαιρη ψῆζθα νς 

53 .2-81 Β ν5 ϑϑὲ ας; (2-8 ὠδε 1 κ") 
53 Γπλειω ΝΒ ν5 δας 53 ΝΒ νς Ψὲας 

53 “λεγιωνας Β" νς5 Ψ9ὲ; (λεγιωνων κ"; λεγεωνων Ο; λεγεονων Α) 

59 ΚΒ νς ας 
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θανατώσωσιν αὐτόν, 60 καὶ οὐχ εὗρον. Ο'Καὶ πολλῶν 
᾿ψευδομαρτύρων προσελθόντων, Βοὐχ εὗρον.Ν 

Ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο δέψευδομάρτυρες 
ΟἿ εἶπον, “Οὗτος ἔφη, ᾿Δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ 
Θεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι αὐτόν." ΄“ 

62 Καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ, “Οὐδὲν 
ἀποκρίνῃ Τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν 

63 ᾽Ο δὲ ᾿Ιησοῦς ἐσιώπα. 
Καὶ Θἀαποκριθεὶς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ, ΄““᾿Εξορκίζω σε 

κατὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς 
ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. 

64 Λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, “Σὺ εἶπας. Πλὴν λέγω ὑμῖν, 
ἂπ᾽ ἄρτι ὄψεσθε τὸν Υἱὸν τοῦ ᾿Ανθρώπου καθήμενον ἐκ 
δεξιῶν τῆς Δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ 
οὐρανοῦ." 

65 Τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, “λέγων 
ὅτι" “᾿Εεβλασφήμησε! Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρωνϑ "δε, 
νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν ϑαὐτοῦ! 66 Τί ὑμῖν δοκεῖν 

Οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπον, “;Ἔνοχος θανάτου ἐστί." 
67 Τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολά- 
φισαν αὐτόν: οἱ δὲ "ἐρράπισαν, 68 λέγοντες, “Προφήτευ- 
σον ἡμῖν, Χριστέ! Τίς ἐστιν ὁ παίσας σε" 

Ροῖθγ θη] θ5 [65 .5--ἂπηα ννθορο Βἰ{θεὶγ 

(Μκ. 14:66-72; {Κ.22:54-62;]η.18:15-18,25-27) 

609 Ο δὲ Πέτρος “ἔξω ἐκάθητοϊ ἐν τῇ αὐλῇ. Καὶ 
προσῆλθεν αὐτῷ μία παιδίσκη, λέγουσα, “Καὶ σὺ ἦσθα μετὰ 
᾿Ιησοῦ τοῦ Γαλιλαίου.΄΄ 

109 θανατωσωσιν αυὑτον Μ νΞς αυτον θανατωσωσιν ΝΒΟ""΄, ΤᾺ Οε 

νς θανατωσουύυσιν αὑὐὑτον Α 

60 Ο6 νς ϑὲκ 60 ΚΒΑ νς ψὲς 60 ΠΟ νς ἃ 
60 ΟΖ ΧΒ νς Ψὲς 61 “οικοδομησαι Β νς 3 α (ἡ κο) 
63 9Β νς ϑὲ ας; (-- οὐδεν ατπκρινη, νθΓ56 62, ἴο εἰπὲν αὐτῶ, νοΓς6 
63 »") 

65 ΄λεγων Β ν5 3ὲ ΑΟ""4. (λεγων ιδε ΜΝ") 

65 ὉΧΒ νς 3ὲ ας 67 “ἐραπισαν ΘΑ ν-5ς Κ᾿} 69 “ΚΒ νς Ψϑὲ ας 

95 ΜΑΤΤΉΗΕΝνν 26:70-27:3 

70 Ο δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν αὐτῶν! πάντων, λέγων, 
“Οὐκ οἶδα τί λέγεις. 

71 ᾿Εξελθόντα δὲ ο' αὐτὸν εἰς τὸν πυλῶνα, εἶδεν αὐτὸν 
ἄλλη καὶ λέγει αὐτοῖς ἐκεῖ, “ΟΖΚαὶ οὗτος ἦν μετὰ ᾿Ιησοῦ 
τοῦ Ναζωροαίου." 

72 Καὶ πάλιν ἠρνήσατο "μεθ᾽ ὅρκου ὅτι “Οὐκ οἶδα τὸν 
ἄνθρωπον!" 

73 Μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ 
Πέτρῳ, “᾿᾿Αληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ, καὶ γὰρ ἡ λαλιά σου 
δῆλόν σε ποιεῖ." 

74 Τότε ἤρξατο καταθεματίζειν" καὶ ὀμνύειν ὅτι “Οὐκ 

οἶδα τὸν ἄνθρωπον! Καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησε. 
75 Καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος τοῦ ᾿Ιησοῦ 
εἰρηκότος θϑαὐτῷ ὅτι “Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς 
ἀπαρνήσῃ με.΄ Καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσε πικρῶς. 

Ἰθοὺς [5 ᾿οϑ!νθγρα ἴο Ροηζίς Ρι[αἴθ 

(ΜΚ. 15:17;1Κ.23:1,2;η.18:28-32) 

2 Πρωΐας δὲ γενομένης, συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ 
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ" κατὰ τοῦ 

᾿Ιησοῦ, ὥστε θανατῶσαι αὐτόν. 2 Καὶ δήσαντες αὐτὸν 
ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν Θ' αὐτὸν οΞΖΠοντίῳ Πιλάτῳ τῷ 
ἡγεμόνι. 

Ι.α8ς Ηδηρϑ ΗἰπΊ96}} 

(Αςῖς5 1:18, 19) 

3 Τότε ἰδὼν ᾿Ιούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη, 
μεταμεληθεὶς "ἀπέστρεψε τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς 

179 αυὐτων ΜΑΟσνς -- ΝΒ, ΤΆ Οε 
271 αὑτοις ΜΑΟ νς τοις ΝΒ, ΤΆ Οε 

374 καταθεματιζειν ΘΑ, σε νς καταναθεματιζειν ΤΆ 
475 του Μὶ, ΤΆ νς -- ΜΡΙ͂ΘΑ, Οε 
51 του λαου ΜΘΑ, ΤΆ (ε νς -- Μ' 

71 ΟἹ 2 μΒ κς ϑϑὲας 72 “μετα ΘΑ ν9ς Ψὲὶ 75 ὉκΒ ν5 ϑέας 
2 9Τ6 νς 3ὲΑ 2 ΟΖ» Β νς ϑὲας 3 τεστρεψεν ΝΜ" 4Β νς Ψέαο 
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ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς πρεσβυτέροις, 4 λέγων, ““Ἡμαρτον 

παραδοὺς αἷμα ἀθῷον." 

Οἱ δὲ εἶπον, “Τί πρὸς ἡμᾶς Σὺ ὄψει!" 5 Καὶ ῥίψας τὰ 

ἀργύρια “ἐν τῷ ναῷ," ἀνεχώρησε: καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο. 

6 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπον, “Οὐκ 

ἔξεστι βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ αἵματός 

ἐστι.΄ 7 Συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν 

ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις. ὃ Διὸ ἐκλήθη ὁ 

ἀγρὸς ἐκεῖνος ᾿Αγρὸς Αἵματος ἕως τῆς σήμερον. 9 Τότε 

ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ ᾿Ιερεμίου τοῦ προφήτου, λέγοντος, 

«Καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ 
τετιμημένου, ὃν ἐτιμήσαντο ἀττὸ υἱῶν ᾿Ισραήλ, 10 καὶ 

ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, καθὰ 
συνέταξέ μοι Κύριος.» 

ΙΘςιις Βρίογθ ρι!αἴθ 

(ΜΚ. 15:2-5; [Κ.23:3-5;η. 18:33 -38) 

ΤΊ “Ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς Γἔστη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος. Καὶ 

ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμών, λέγων, “Σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς 

τῶν ᾿Ιουδαίων 7 ́ 
Ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη ϑαὐτῷ, “Σὺ λέγεις." 12 Καὶ ἐν τῷ 

κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν πρεσ- 
βυτέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο. 

13 Τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος, “Οὐκ ἀκούεις πόσα σου 
καταμαρτυροῦσιϑ΄΄ 14 Καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἕν 

ῥῆμα, ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν. 

αν ἰ)ς5 Βαγα 85 
(ΜΚ. 15:6-15; {κ.23:13-25;η.18:39-19:16) 

15 Κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ 
ὄχλῳ δέσμιον ὃν ἤθελον. 16 Εἶχον δὲ τότε δέσμιον 

14 οψει Μρὶ, ΤᾺ νς οψη ΜΡΙ͂ΘΑ, σε 
212 των ΜΡΊΑ, ΤᾺ νς - ΜΡΙΝΒ᾽", Οε 

3 96 νς ϑὲκ 5 ΄εις τον ναον ΝΒ ν5 ϑέας 

ΤΊ τεσταθη 6 νς αὶ ἸΤοκ νς Βα 

9,170 }6γ. 32:6-9; εἰ. Ζοεῇ. 11:12,13 

ὍΝ ΜΑΊΤΤΗΕΝνν 2.7.1.752Ὁὃ 

ἐπίσημον λεγόμενον Τ Βαραββᾶν. 17 Συνηγμένων οὖν 
αὐτῶν, εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, “Τίνα θέλετε ἀπολύσω 
ὑμῖν, Τ᾿ Βαραββᾶν ἢ ᾿Ιησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν 
18 Ηδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον πααρέδωκαν αὐτόν. 

19 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος, ἀπέστειλε 
πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ, λέγουσα, “Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ 
δικαίῳ ἐκείνῳ, πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ᾽ ὄναρ δι᾽ 

αὐτόν.“ 20 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν 
τοὺς ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ ᾿Ιησοῦν 
ἀπολέσωσιν. 

21 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς, “Τίνα θέλετε 
ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν 

ΟἹ δὲ εἶπον, “1 Βαραββᾶν." 
22 Λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, “Τί οὖν ποιήσω ᾿Ιησοῦν τὸν 

λεγόμενον Χριστόν" 

Λέγουσιν Θαὐτῷ πάντες, “Σταυρωθήτω!"΄ 

23 ᾽Ο δὲ ϑήἡγεμὼν ἔφη, “Τί. γὰρ κακὸν ἐποίησεν 
ΟἹ δὲ περισσῶς ἔκραζον, λέγοντες, “Σταυρωθήτω!΄" 
24 ᾿Ιδὼν δὲ ὁ Πιλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον 

θόρυβος γίνεται, λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας 
ἀπέναντι τοῦ ὄχλου, λέγων, ΄“᾿Αθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος 
“τοῦ δικαίου τούτου." Ὑμεῖς ὄψεσθε." 

25 Καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπε, “Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽ 
ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν." 26 Τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς 
τὸν βαραββᾶν, τὸν δὲ ᾿Ιησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν 
ἵνα σταυρωθῇ. 

ΤῊ δοίαϊθις Μοςκ [ϑςις 

(ΜΚ. 15:16-20; ἡ. 19:2, 3) 

27 Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος, παραλαβόντες τὸν 
᾿Ιησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον, συνήγαγον ἐπτ᾽ αὐτὸν ὅλην τὴν 
σπεῖραν. 2δὃ Καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν “περιέθηκαν αὐτῷ 

16 ΤιΙησουν Θί", [οε] ν5 Ψέκβα 

17 τιησουν τον [, [(ε] ν5 3ϑὲκα; ( τον Β) 

21 ττον ΧΒ νς Ψὲα 22 ββαν- Μ 23 ΟχΒ νς Ἅὲκ 
243 Β νς ϑὲκ; (112 Α) 28 “3412 ΚΒ νς ϑὲΑ 
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χλαμύδα κοκκίνην. 29 Καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ 
ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ “'τὴν κεφαλὴν" αὐτοῦ καὶ κάλαμον 
(2Ζὲἐπὶ τὴν δεξιὰν" αὐτοῦ, καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν 
αὐτοῦ ἐνέπαιζον αὐτῷ, λέγοντες, “Χαῖρε, “ὁ Βασιλεὺς" 

τῶν ᾿Ιουδαίων!"΄ 30 Καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον τὸν 
κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 31 Καὶ ὅτε 
ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα καὶ 
ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς 
τὸ σταυρῶσασι. 

ΙΘςις ἰς (ταερα 

(ΜΚ. 15:21-32;1Κ.23:26-43;]η.19:17-27) 

32 ᾿Εξερχόμενοι δὲ εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον ὀνόματι 
Σίμωνα. Τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 
33 Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθᾶ, δ' ἐστι 
λεγόμενος Κρανίου Τόπος,2 34 ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν "' ὄξος 
μετὰ χολῆς μεμιγμένον. Καὶ γευσάμενος οὐκ "2ἤθελε πιεῖν. 

35 Σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ 
βάλλοντες" κλῆρον.᾽ 36 Καὶ καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ. 
37 Καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν 
αὐτοῦ γεγραμμένην: 

ΟΥ̓ΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΙΗΣΟΥΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ 

38 Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν 
καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων. 39 Οἱ δὲ παραπορευόμενοι 
ἐβλασφήμουν αὐτόν, κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν 40 καὶ 

133 ὁ ΝΒ, ογ νβ ος Α, ΤΆ 

233 λεέγομενος κρανιοῦυ τοπος ΜΑ, ΤΆ νΞ5 λεγομενον κρανιον 

τοπὸος Μ' ν5 κρανιου τοπος λεγομενος ΝΒ, ΟΥε 
335 βαλλοντες ΜΒ, ΤΆ Οε νβ βαλοντες Μ'“καᾳ 

435 κληρον ΨέίκΒΑ, οὐ να Ἔινα πληρωθη το ρηθεν ὑπο του 
προφητου διεμερισαντο Τα ἱματια μου εαυτοις, καὶ ἔπι τον 
Ιματισμον μου εβαλον κληρον ΤΕ 

29 “'της κεφαλης ΝΒ νς ΨΜέᾳ 
29 ΄2εν τη δεξια ΝΒΑ νς Ψὲ 29 τενεπαιξαν (ἈΝ) Β νς Ψὲᾳ 

29 “33βασιλευ Β νς Ψέκα 34 γίρινον ΝΒ νος Ψὲᾳ 

34 "ηθελησεν ΝΒ νς Ψὲκ 

99 ΜΑΤΤΗΕΝνν 27:41 -5} 

λέγοντες, “᾿Ο καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις 

οἰκοδομῶν, σῶσον σεαυτόν! Εἰ Υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, Τ κατάβηθι 
ἀτοὸ τοῦ σταυροῦ." 

41 ᾿Ομοίως “δὲ καὶ" οἱ ἀρχιερεῖς ἐμτταίζοντες μετὰ τῶν 
γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων καὶ Φαρισαίων! ἔλεγον, 

42΄“΄!}Αλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι. ΘΕἰ 
βασιλεὺς ᾿Ισραήλ ἐστι, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ 
πιστεύσομεν ἐπ᾿ αὐτῷ.Σ 43 Πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν, 

ῥυσάσθω νῦν ϑαὐτὸν εἰ θέλει αὐτόν. Εἶττε γὰρ ὅτι “Θεοῦ 
εἰμι Υἱός. ΄ 44 Τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ συσταυρωθέντες 
Ταὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν. 

Ιθϑςιις θ1τ᾽Ὸς οη ἴῃ (τοςς 

(ΜΚ. 15:33-41;1Κ.23:44-49; Ἰη. 19:28-30) 

45 ᾿Απὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πάσαν τὴν 
γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης. 46 Περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν 
ἀνεβόησεν ὁ ᾿Ιησοῦς φωνῇ μεγάλῃ, λέγων, “«᾿᾽Ηλί, ᾿᾽Ηλί, 
λιμὰξ σαβαχθάνι»΄ τοῦτ᾽ ἔστι, «Θεέ μου, Θεέ μου, ἱνατί με 
ἐγκατέλιπες» 

47 Τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστώτων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι 
Ἡλίαν φωνεῖ οὗτος." 
48 Καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον, 

πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ, ἐτπότιζεν αὐτόν. 
49 Οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον, “Αφες, ἴδωμεν εἰ ἔρχεται ᾿Ηλίας 
σώσων αὐτόν." 

50 Ο δὲ ᾿Ιησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκε τὸ 
πνεῦμα. 51 Καὶ ἰδού, τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη 
(εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω," καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη, καὶ αἱ 
πέτραι ἐσχίσθησαν, 52 καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν καὶ 

4} 

Ι41 και Φαρισαιων Ξ39ὲ νς -- ΚΒΑ, ΤΆ οε 
242 ἐπ αυὐτω Μ νΞς αυὐτω Α, ΤΆ νϑ ἐπ αυτον ΣΒ, Οε 

344 αὐτον ΨΚΒΑ, σε νος αυὐὑτω ΤΆ 

446 λίεγμα 3ϑὲ α νΞ λεμα ΚΒ, Οε ν5 λαμα ΤΆ 

40 Τκαι κ'Α, [(Ἅ] νς 3 Β 41 'και Β νς 3ϑὲ; (-- κὰὟὀ 42 9χΒ νς Ἅὲα 

43 οχΒ νς Ψϑέα 44 τουν ΒΒ νς ΨἍὲα 47 γεστηκοτων Θ ν95 334 
51 απ ανωθεν εως κατω εἰς δυο ΒΟ" νς ὅ3ὲΑ (-- απο κ) 

46 Ρς. 22:1 
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πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων Γἠγέρθη, 53 καὶ 
ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ 
εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς. 

54 Ο δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν 
᾿Ιησοῦν, ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα, ἐφοβήθησαν 

σφόδρα, λέγοντες, ΄“᾿Αληθῶς Θεοῦ Υἱὸς ἦν οὗτος! 
55 Ἤσαν δὲ ἐκεῖ' γυναῖκες πολλαὶ ἀττὸ μακρόθεν 

θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ ᾿Ιησοῦ ἀπὸ τῆς 
Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ: 56 ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ 
Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ ΄“᾿Ιωσῆ μήτηρ καὶ 
ἡ μήτηρ᾽ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου. 

Ι6 95:5 [ἰς Βυγίθα ἰῃ [οϑϑρῇ 5 Τοπγὺ 
(ΜΚ. 15:42-47;1Κκ.23:50-56;]η.19:38-42) 

57 ᾿Οψίας δὲ γενομένης, ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος 
ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, τοὔνομα ᾿Ιωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς 
Γἐμαθήτευσε τῷ ᾿Ιησοῦ. 58 Οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ 

ἠτήσατο τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ. Τότε ὁ Πιλᾶτος ἐκέλευσεν 

ἀποδοθῆναι στὸ σῶμανν 59 Καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ ᾿Ιωσὴφ 
ἐνετύλιξεν αὐτὸ Τσινδόνι καθαρᾷ 60 καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ 
καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ. Καὶ 

προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν. 
61 ᾽Ην δὲ ἐκεῖ "Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία 
καθήμεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου. 

ΡΙ] αἴθ σοῖς ἃ Ομᾶγαὰ ὃγ ἴῃ 6 ΤοπῚ Ὁ 

62 Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶ μετὰ τὴν Παρασκευήν, 
συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλᾶτον, 
63 λέγοντες, “Κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος 
εἶπεν ἔτι ζῶν, ᾿Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι.΄ 64 Κέλευσον 

οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, 

Ι55 εκειὶ Ψϑὲ βας, ΤΆ οσ νς εκει καὶ Μ' νς κακει κὶ 

52 ηγερθησαν ΧΒ νς Μὲας 

56 Ιωσηφ μητηρ και η μητηρ Ὁ" ν5 3ὲ ΒΑ΄; (η Μαρια η Ιωσηφ και 
η Μαρια η Ν") 

57 Γ"εμαθητευθη ΧΟ νς Ψϑὲ ΒΑ 58 ΝΒ νς ϑέας 

59 Ττεν Β, [ΟἍ] νς ϑέκας 61 “Μαριαμ Θ ν5 ἌὲΑ 
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μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς κλέψωσιν 
αὐτὸν! καὶ εἴττωσι τῷ λαῷ,2΄ Ηγέρθη ἀτοὸ τῶν νεκρῶν 3} καὶ 

ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης." 

65 Ἔφη δὲ αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, “;Ἔχετε κουστωδίαν: 
ὑττάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε.΄ 66 Οἱ δὲ πορευθέντες 
ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον, σφραγίσαντες τὸν λίθον, μετὰ 

τῆς κουστωδίας. 

ΗΘ [|ς Νοί Ηθρχζτθ ίογ ΗΘ ἰς Κιθθη 

(ΜΚ. 16:1-8;1Κ. 24:1-12;}.. 20:1-10) 

2) ᾿Οψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν 
σαββάτων, ἦλθε "Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη 

Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον. 2 Καὶ ἰδού, σεισμὸς ἐγένετο 
μέγας: ἄγγελος γὰρ Κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ, 
Τπροσελθὼν ἀπεκύλισε τὸν λίθον Πἀπὸ τῆς θύραςν καὶ 
ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. 3 Ἢν δὲ ἡ ἰδέα αὐτοῦ ὡς 
ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν Γὡσεὶ χιών. 4 ᾿Ατοὸ 
δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ 

ΓΙἐγένοντο ":Σὼωσεὶ νεκροί. 
5 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπε ταῖς γυναιξί, “Μὴ 

φοβεῖσθε ὑμεῖς, οἶδα γὰρ ὅτι ᾿Ιησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον 
ζητεῖτε. 6 Οὐκ ἔστιν ὧδε! ᾿Ηγέρθη γάρ, καθὼς εἶπε. Δεῦτε 
ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο Πὺ Κύριος. 7 Καὶ ταχὺ 
πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι “᾿ Ηγέρθη ἀπὸ 
τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδού, προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐκεῖ 

αὐτὸν ὄψεσθε. ᾿Ιδού, εἶτον ὑμῖν.΄ ὃ Καὶ Γἐξελθοῦσαι ταχὺ 

, Ἰθ4 νυκτος κλεψωσιν αὐτον Μρ', ΤᾺ ν5 κλεψωσιν αὐτον ΜΡ 

(κλεψουσιν Μ)ΒΑΟ", Οσ. νβ κλεψωσιν αὐὑτον νυκτος Μ' 

2θ4 λαω ΜΘΑ, ΤΆ Οε νς ἔοτι Μ' 

365 δε Μρίνας, ΤΆ νς -- ΜΡΒ, ΟἋ 

43 ΙἸδεὰα Μ, ΤΆ νϑ5 εἰδεὰα Μ'ΒΑΟ, Οὲ νς --ην ἴο αυὑτου Ν" 

1 “Μαριαμ ΧΟ ν5 3 Βα 2 Τκαι Θ νς ϑὲᾳ 2 κΒ νς ϑέας 

3 Γως ΧΒ ν5 Μϑέας 4 τ'εγενηθησαν 6 νς ϑὲᾳ 

4 γξως ΚΒΑ ν5 Μὲς 6 “ΝΒ νς ϑέας 

8 Γαπελθουσαι 6 νς ϑὲκ 
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ἀττὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον 

ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. 

ΤΗ 6 ννοπιθη ννογϑῃὶρ ἰμ6 Κἴδφθη [όσα 

οπ Ως δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς 

αὐτοῦ καὶ ἰδού, ᾿Ιησοῦς Γἀπήντησεν αὐταῖς, λέγων, 

“Χαίρετε! Αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς 

πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ. 10 Τότε λέγει αὐταῖς ὁ 

᾿Ιησοῦς: “Μὴ φοβεῖσθε. Ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς 

ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ ἐκεῖέμε 

ὄψονται." 

Τῇ ϑοίαϊοις Αγ Βειρθα ἴο [6 

11 Πορευομένων δὲ αὐτῶν, ἰδού, τινὲς τῆς κουστωδίας 

ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν 

ἅπαντα τὰ γενόμενα. 12 Καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν 

πρεσβυτέρων, συμβούλιόν τε λαβόντες, ἀργύρια ἱκανὰ 

ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις, 13 λέγοντες, “Εἴπτατε ὅτι ὍἹ 

μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν 

κοιμωμένων.΄ 14 Καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, 

ἡμεῖς πείσομεν θϑαὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν." 

15 Οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. 

Καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ ᾿Ιουδαίοις μέχρι τῆς 

σήμερον.ἷ 

Τῇ Οτθαΐ (ΟΠ ΠῚ] 55] Ο ἢ 

(ΜΚ. 16:14-18;Κκ.24:36-49;]η.20:19-23; ας. 1:6-δ) 

16 Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν 

εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς. 17 Καὶ ἰδόντες 
αὐτὸν προσεκύνησαν Θϑαὐτῷ, οἱ δὲ ἐδίστασαν. 18 Καὶ 
προσελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς, λέγων, “᾿Εδόθη μοι 

Ι9 Ι'δου ΜΘΑ, οε νς ἕο ΤᾺ 

210 και εκει μρί'να νς κακει Μρ'Β, ΤΆ οἵγε 

9 ὥκΒ νς ϑέας 9 τυπηντησεν 6 νς ϑὲκ 
14 ὁ Β νς Μὲς, [(ε] 15 Τημερας Β, [Οε] ν5 Μὲκα 

17 ὁκΒ νς ἌὲΑ 
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πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ Τ γῆς. 19 Πορευθέντες! 

μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ 

ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ᾿Αγίου Πνεύματος, 

20 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην 

ὑμῖν: καὶ ἰδού, ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως 

τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. 5 Αμήν.΄ 

119 πορευθεντες ϑὲ κα ν5 Ἑουν Β, ΤΆ Οἵ 

18 ττης Β, [Οε] νς Ψϑὲκα 20 ὁκβΒα" νς Μὶ 



ΚΑΤΑ Μάρκον 

Ἃ ΡΧΗ ΤΟΥ ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟῪ, ὝΙΟΥ ΤΟΥ 
Ἔν δ ΘΕΟΥ." 

Ιοῆη ἴῃ 6 Βαρίςῖ Ργθρᾶγθς ἴῃ 6 ννᾶγ 

(Μι. 3:1-12;1Κ.3:1-17;η.1:19-28) 

2 ' ῶς γέγραπται ἐν “τοῖς προφήταις," 

«᾽᾿Ιδού, ϑἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου 
πρὸ προσώπου σου, 

Ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου Ξἔμπροσθέν σου.» 

3 «Φωνὴ βοῶντος: 
“Ἔν τῇ ἐρήμῳ ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, 

Εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ."» 

4 ᾿Εγένετο ᾿Ιωάννης Τ βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσ- 
σων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 5 Καὶ 
ἐξεπορεύετο' πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ ᾿Ιουδαία χώρα καὶ οἱ 
Ἱεροσολυμῖται, “καὶ ἐβαπτίζοντο τιάντες" ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ 
ποταμῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας 
αὐτῶν. 6΄ Ἢν δὲ" ὁ2 ᾿Ιωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμή- 
λου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ 

Ιη Μαᾶῖκ Θ ξξῆβξο 

'β εξεπορευετο ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΤΆ (γε νς εξεπορευοντο ΜΡ 

26 ο ϑὲνΒ, ογε νς --α, ΤᾺ 

1 “Ὕιου Θεου Β, [(ε] ν5 ϑὲα; (--᾿κἡὶ. 2 "καθως ἘΒ νϑ5 ΨΑ 

2 τω Ησαια τω προφητη ΝΒ ν5 Ψὲᾳ 2 9Β νς Ψέκα 

2 ὭμΒ νς ΨἌὲᾳ 4 Το ΝΒ, [(ε] νς 3ὲα 5.312 Β νς 33ὲΑ; (32 κἢ 
5. "561-4 ΚΒ νς 3 4 6 και ην ἈΒ νς Ψὲᾳα 

2 Εχ. 23:20; Μαὶ. 3: Ξ8.Ις. 40:3 
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ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. 7 Καὶ ἐκήρυσσε, λέγων, 
“Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς 
κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. 8 ᾿Εγὼ 
οἱμὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς 9: ἐν ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς 
ἐν Πνεύματι ᾿Αγίῳ." 

Ιοῆη Βαρί!Ζθοο [6 ςο 9 

(Μι. 3:13-17;Κ.3:21,.22ὴ 

9 Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, ἦλθεν ᾿Ιησοῦς 
ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη “ὑττὸ ᾿Ιωάννου 
εἰς τὸν ᾿Ιορδάνην." 10 Καὶ "εὐθέως ἀναβαίνων "'ἀπὸ τοῦ 
ὕδατος, εἶδε σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ Πνεῦμα 
ὡσεὶ περιστερὰν καταβαῖνον "2Ζἐπ᾽ αὐτόν. 11 Καὶ φωνὴ 
ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν, “Σὺ εἶ ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν 
Γᾧ εὐδόκησα." 

᾿θοις [9 Τοπηρίθα Όγ δαΐδη 

(Μι. 4:1-11;Κ. 4:1-13) 

12 Καὶ εὐθὺς τὸ Πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον. 
13 Καὶ ἦν ἐκεῖ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡμέρας τεσσαράκοντα" 
πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ 
οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ. 

Ιθσς Βθριης Ηἰς (δ! ΠΘ4η ΜΙη ςἴγΥ 

(Μι. 4:12-17; {Κ. 4:14, 15) 

14 Μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν ᾿Ιωάννην ἦλθεν ὁ" 
᾿Ιησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον στῆς 

19 ηλθεν ΜρΡΙ͂ΝΒΑ, ΤΆ γ ν9 το Μρ' 
29 Ναζαρετ ΜΡΙ͂ΝΒ, ΤΆ Οε νς Ναζαρεθ Μὶ νΚ Ναζαρατὰ 

310 ὡσεῖι Μὶ, ΤᾺ νς ὡς ΜΡΝΒΑ, Οε 
414 τον ΜΡΙ͂ΝΒ, ΤΆ Οε νς -- ΜΡίᾳ 

514 ο Μρ'νβΒ, ΤΆ γε νς -- Μία 

8 9! ΖΒ νς ἍὲΑ 9 53.512 κὶ (Β) νς 33 ἃ 
10 “ευθυς ΚΒ ν5 ϑὲᾳα 10 "'εκ ΝΒ νς Ψέὲᾳα 10 ΓΖεις Β νς ϑὲκα 
ΤΊ Γσοι ΝΒ νς Ψὲᾳ 13 ΚΒΑα ν9  Μ 

13 “τεσσερακοντα ημερας Β" (μ ίοι τεσσ. ΚΝ) νς Ψϑὲ (τεσσερακοντα 
Α) 14 μΒ νς 3 Α 
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βασιλείας᾽ τοῦ Θεοῦ 15 καὶ λέγων ὅτι “Πεπλήρωται ὁ 

καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Μετανοεῖτε καὶ 

πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ .΄΄ 

[ϑϑις (4|}|ς Εουγ ΕἸΘΘΙΓΠΊΘΗ 

(Μι. 4:|8-22;{Κ. 5:1-11)] 

16 “Περιτατῶν δὲ" παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας 
εἶδε Σίμωνα καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τοῦ Σίμωνος᾽ 
“Ζ2βάλλοντας ἀμφίβληστρον" ἐν τῇ θαλάσσῃ: ἦσαν γὰρ 
ἁλιεῖς. 17 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “Δεῦτε ὀπίσω μου, 
καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων." 18 Καὶ 

“εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ϑαὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. 
19 Καὶ προβὰς ϑέκεϊῖθεν ὀλίγον εἶδεν ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ 
Ζεβεδαίου καὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν 

τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα. 20 Καὶ “εὐθέως 

ἐκάλεσεν αὐτούς. Καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν 

Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον 
ὀπίσω αὐτοῦ. 

Ιθςς (αοῖς Ουἱΐ δὴ πείθῃ ϑριπῖ 

([Κ. 4:31-37) 

21 Καὶ εἰσπορεύονται εἰς "'Καπερναούμ. Καὶ “Ζὐθέως 
τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκε. 
22 Καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ἦν γὰρ 
διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ 
γραμματεῖς. 23 Καὶ Τἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος 
ἐν πνεύματι ἀκαθάρτω, καὶ ἀνέκραξε, 24 λέγων, “9 Ἔα, τί 

ἡμῖν καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ Ναζαρηνέ Ἢλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς 

Οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ!" 

116 αὐτου του Σιμωνος Μ νϑ5 Σιμωνος ΝΒ, (γε νΞ του Σιμωνος Α νϑ5 

αὐτου ΤῈ 

16 “'και παραγων ΧΒ ν5ς 3ὲᾳκ 
16 “ΖΣαμφιβαλλοντας ἈΒ νς Μ; (αἀμφιβαλλοντας αμφιβληστρον Α) 

18 "ευθυς κα νς ϑέΒαο 18 96 νς 3 19 9Β νς ϑϑὲέκας 
20 “ευθυς ΚΒ νς ϑὲας 21 “'Καφαρναουμ ΚΒ ν5 ϑὲέας 

21 “2ευθυς κ νς ϑϑὲ ΒΑΟ 23 Τευθυς ΚΒ νς ϑὲας 
24 ΟγμῈβ νς Ψ3ὲ (Α)ς 
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25 Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, λέγων, “Φιμώθητι καὶ 

ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ! 26 Καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ 

ἀκάθαρτον καὶ Γκράξαν φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. 

27 Καὶ ἐθαμβήθησαν "πάντες, ὥστε συζητεῖν πρὸς 

ἑαυτούς,; λέγοντας, “Τί ἐστι τοῦτοϑ “Τίς ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ 

αὕτη, ὅτι" κατ᾽ ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις 

ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ 9΄ 28 ΄᾿Εξῆλθε δὲ" ἡ ἀκοὴ 

αὐτοῦ εὐθὺς Τ εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας. 

[θςς Ηραὶς Ρρίργς Μοοίμοϑι- "ἢ -ἰἂνν 

(Μι. 8:14, 15; Κ. 4:38, 39) 

29 Καὶ εὐθέως ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον 

εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ ᾿Ανδρέου μετὰ ᾿Ιακώβου 

καὶ ᾿Ιωάννου. 30 ἪἫ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο 

πυρέσσουσα, καὶ εὐθέως λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς. 

31 Καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτήν, κρατήσας τῆς χειρὸς 

οἸαὐτῆς: καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετὸς εὐθέως, καὶ 

διηκόνει αὐτοῖς. 

695 Ηθαῖὶς Μᾶῆγ βθορὶίθ 

(Μι. 8:16,17;Κ. 8:40, 41) 

32 ᾿Οψίας δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς 

αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαι- 

μονιζομένους. 33 Καὶ “ἡ πόλις ὅλη ἐπισυνηγμένη ἦν" 

πρὸς τὴν θύραν. 34 Καὶ ἐθεράπευσε πολλοὺς κακῶς 

ἔχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλε, καὶ 

οὐκ ἤφιε λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ἤδεισαν αὐτόν. 

127 προς εαυτοὺυς Ψϑὲέασ, Οε νϑ προς αὑτους ΤᾺ ν5 αὑτοὺς ΝΒ 

230 πενθερα ΜΘΑ, ΤΆ Οε ν5 του Μ' 

26 Γφωνησαν ἈΒ ν5 ϑϑὲας 27 ταπαντες ΝΒ ν5 Ψὲας 

27 ΄διδαχη καινη ΝΒ ν5 Ψϑὲς; (τις η καινη αὑτη διδαχη οτι Α) 

28 'και εξηλθεν Θ νς5 Ψέᾳ 

28 Τευθυς πανταχοῦ ΒΟ ν5 33)ὲΑ; (-- κὮἢ 29 “ευθυς ΚΒ ν5 3ὲας 

30 "ευθυς ΝΒ νϑ5 ας 31 Ομ νς ϑέας 31 926 νς ϑὲΑ 

33 “53124 ΒΟ νς 33ὲ Α; (-- και, νϑθγϑε 32 ἴο νοσοις, νθΓ56 34 Νἢ) 
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[695 Ργθᾶοῇθς [πγουσῆουϊ (4166 

([κ. 4:42-44) 

35 Καὶ πρωΐ Γἔννυχον λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθε καὶ ἀπῆλθεν 
εἰς ἔρημον τόπον κἀκεῖ προσηύχετο. 36 Καὶ Γκατεδίωξαν 

αὐτὸν ϑὸ Σίμων καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ, 37 καὶ Γεὑρόντες αὐτὸν 
Τ᾽ λέγουσιν αὐτῷ ὅτι “Πάντες σε ζητοῦσιν." 

38 Καὶ λέγει αὐτοῖς, “Αγωμεν Τ εἰς τὰς ἐχομένας 
κωμοπόλεις, ἵνα καὶ ἐκεῖξ κηρύξω: εἰς τοῦτο γὰρ 
ἐξελήλυθα. “ἡ 39 Καὶ "ἦν κηρύσσων “ἐν ταῖς συναγωγαῖς" 

αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων. 

ΙΘςς (Ιρᾶηϑθς ἃ ἰθρϑΥ 

(Μι. 8:1-4;1Κ.5:12-16) 

40 Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν 
Πκαὶ γονυπετῶνν ϑθαὐτὸν καὶ λέγων αὐτῷ ὅτι “᾽Εὰν θέλῃς, 
δύνασαί με καθαρίσαι. 
41΄Ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς" σπλαγχνισθείς, ἐκτείνας τὴν χεῖρα 

ἥψατο αὐτοῦ“ καὶ λέγει αὐτῷ, “Θέλω, καθαρίσθητι.΄΄ 42 Καὶ 

Πεἰπόντος αὐτοῦ,νΝ "εὐθέως ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ λέπρα, 

καὶ ἐκαθαρίσθη. 43 Καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ, “εὐθέως 
ἐξέβαλεν αὐτόν," 44 καὶ λέγει αὐτῷ, “Ὅρα μηδενὶ μη- 
δὲν εἴπῃς, ἀλλ᾽ ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ 
προσένεγκε" περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξε 

Μωσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς." 45 ᾽Ο δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο 
κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον, ὥστε μηκέτι 

137 σε ζητουσιν ϑὲαΑ νς ζητουσιν σε Θ, ΤΆ Οε 
238 και εκει ϑϑὲ Βας, ογ νς κακει δ, ΤΆ 

338 εξεληλυθα ΜΑ, ΤΆ νΞ5 εληλυθα Μϑὶ νς εξηλθον ΘΟ, Οε 

441 ηψατο αὐτου 9έας, ΤΆ νς αὐτου ηψατο Μ'"»Β, οἵ 

"44 προσενεγκε ΜΝΒΑ, ΤᾺ (εν νῈ προσενεγκαι Μ'Ο 

35 Γεννυχα Θ ν5 3) 4 36 "κατεδιωξεν ΝΒ ν5 3ϑὲας 
36 9ΧΒ νς ϑὲας 37 Γευρον ΝΒ νς 33) Ας 37 Τκαι ΝΒ νς 3)ὲέὲας 
38 Ταλλαχου 6 νς 334 39 γηλθεν ΝΒ ν5 3ϑὲας 
39 εἰς τας συναγωγας ΘΑ ν9.  Μ 40 ΠΒ νς ϑ)ϑὲκας, [(ε] 

40 ὉκΒ νς 3ϑὲας 41 ΄και ΝΒ νς έας 
42 ὈχΒ νς 3ϑὲας 42 «εὐθυς ΧΒ νς ὲας 
43 'ευὐθυς εξεβαλεν αὐτον ΝΒ νς ϑὲς; (εξεβαλεν αυὐτον ευθεως Α) 
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αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν, ἀλλ᾽ ἔξω 
ἐν ἐρήμοις τόποις ἦν: καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν 
ΓΖπανταχόθεν. 

᾿Ιθϑὺς Εοίρίνθς 8ᾶη6 Ηρδΐς ἃ Ραγαίγίϊς 

(Μι. 9:1-8;Κ. 5:17-26) 

Καὶ εἰσῆλθεν πάλιν' εἰς Καπερναοὺμ δι᾽ ἡμερῶν Ξϑκαὶ 
ἠκούσθη ὅτι ΄εἰς οἶκόν" ἐστι. 2 Καὶ Θεὐθέως συνήχ- 

θησαν πολλοὶ ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν, 
καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. 3 Καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν 

παραλυτικὸν φέροντες,, αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων. 4 Καὶ 
μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, 
ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες 
χαλῶσι τὸν κράββατον “ἐφ᾽ ᾧ" ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. 

5. “᾿Ιδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ 
παραλυτικῷ, “Τέκνον, ἀφέωνταί ΓΖσοι αἱ ἁμαρτίαι σου." 

6 Ἢσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ 

διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, 7 “Τί οὗτος οὕτω 
λαλεῖ [βλασφημίας Τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς, 
ὁ Θεός" 

ὃ Καὶ "εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι 
οὕτως αὐτοὶ διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς "Γεἶῖττεν αὐτοῖς, “Τί 
ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν 9 Τί ἐστιν 
εὐκοττώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, “᾿Αφέωνταί σουΐξ 

11 εἰσηλθεν παλιν 33 Α΄ νς εἰσελθων παλιν ΝΒ, γε ν5 παλιν 

εισηλθεν ΤΆ 

24 κραββατον Με, ΤᾺ νΞ κραβαττον ΜΡΙΒ'ΑΟ, Οε νς κραβακτον καὶ 

38 αὐτοι ϑέας νς -- γϑϑνια ΒΒ, ΤῊ ΟΥ 

40 σου "9ὲ γδϑδνβ, Οε νβ σοι Α΄, ΤΆ 

45 τίετ ΝΒ νς ϑὲέας 45 Γπαντοθεν ΘΑ ν-.-Μ 
1 «Καφαρναουμ ΝΒ ν5 ϑϑέας 1 ὉκΒ νς ϑϑὲκας 

1 “εν οικω γμϑϑνβ νς ϑὲκας 2 ὃν νς ϑὲας 

3.41.3 γϑδνῃ νς 33) 4; (1243 0") 
4 Γπροσενεγκαι μ8 8 "8 (προσσενεγκαι Μ᾽") νς Ἅῥίας 
4 Ὅπου ΝΒ νς ϑὲέας 5 ἵκαι Ιδων γ»886 νς ϑ᾽Α 
5 Γίαφιενται Β νς ),ὲ μόδμας 5 ΓΖσου γϑϑυάχΒ νς 3ϑὲας 
5 Ομδδρ γς Ἄγ. Α 7 τΓβλασφημει γμδ8 ΝΒ νς ϑὲκο 
8 "ευθυς γμϑδηόνΒ νς 3ϑὲ ας 8 Γλεγει ΝΒ νς ϑέκας 
9 Γαφιενται ΝΒ νος Ψέας 
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αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ΄Ἔγειραι' καὶ ἀρόν σου τὸν 

κράββατον 2 καὶ περιπάτει 10 Ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι 
ἐξουσίαν ἔχει ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς 
γῆς ἁμαρτίας 2 -- λέγει τῷ παραλυτικῷ, ΤΠ “Σοὶ λέγω, 
ἔγειραι" θὁκαὶ ἂρον τὸν κράββατόνΞ2 σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν 
οἶκόν σου. 12 Καὶ ἠγέρθη “εὐθέως καὶ ἄρας τὸν 
κράββατον: ἐξῆλθεν "ἐναντίον ττάντων, ὥστε ἐξίστασθαι 
πάντας καὶ δοξάζειν τὸν Θεόν, λέγοντας ὅτι “Οὐδέποτε 
οὕτως εἴδομεν!" 

ἰθϑοὺς ((4||5 διηπηθῖς ἴο Κθβρθηΐδῃςθ 

(Δι. 9:9Ξ193:1κ..5:27-32) 

13 Καὶ ἐξῆλθε πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν: καὶ πᾶς ὁ 
ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. 14 Καὶ 
παράγων εἶδε Λευὶν τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου καθήμενον ἐπὶ τὸ 
τελώνιον, καὶ λέγει αὐτῷ, ΄“᾿᾿Ακολούθει μοι.΄ Καὶ ἀναστὰς 
ἠκολούθησεν αὐτῷ. 

15 Καὶ "᾿ἐγένετο Ξέν τῷνΝ κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ 
αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο τῷ 

᾿Ιησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ: ἦσαν γὰρ πολλοὶ καὶ 
γ2ζηκολούθησαν αὐτῷ. 6 Καὶ οἱ γραμματεῖς “'καὶ οἱ 
Φαρισαῖοι," ἰδόντες “Σαὐτὸν ἐσθίοντα μετὰ τῶν τελωνῶν 

19 εἐγειραι Με, ΤΆ νϑς ἐγειρε Μρίκασ, (γ νβ εγειρου Β 
29 ΤΊ 12 κραββατον Μρὶ, ΤᾺ νβ κραβαττον ΜρίΒ'ΑΟ, ογ νς κρα- 
βακτον ψμδϑδν 

39 σου τον κραβ. Μ', ΤΆ νβ τον κραβ. σου Μρίψγδ86ΘΑ, Οε 
410 αφιεναι ἐπι της γης ἀμαρτιας ΜΑ, ΤΆ νϑ ἐπ! τῆς γης αφιεναι 

αμαρτιας Μ᾽ γϑδκς νΞ αφιεναι ἀαμαρτιας ἐπὶ της γης Β, Οε 

“ΤΊ σοι λεγω εγειραι Μὶ, ΤᾺ νς σοι λεγω εγειρε ΜΡΙ͂ΒΑΟ, Οε νς 
εγειρε σοι λεγω ψγμϑϑακ 

11 ὁγμ886 νς ἌὲΑ 12 'και ευθυς μῆϑ8.Β (κ. εὐθεως Ο") νς ἍὲΑ 
12 Γεμπροσθεν γδϑδνΒ νε Ψϑὲκας 12 “γϑᾶχμβ νς ϑὲας 
15 Γ'γινεται μ8 Ὅν νς Ψὲκς 15 Ὀγμδδμβ νς ας 

15 "Ζζηκολουθουν ΝΒ ν5 Μὲας 
16 ΄!τῶων Φαρισαιων Β νς 3ϑὲ ας; (των Φαρισαιων και γδ585) 
16 “2Ζοτι εσθιει μετα των αμαρτωλων και τελωνων Β' νς Μὲς; 
(αυτον μετα τῶν τελωνωὼν και αμαρτωλων εσθιοντα Α; οτι ησθιεν 
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καὶ ἁμαρτωλῶν," ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ““5Τί ὅτι" 

μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ““ἐσθίει καὶ πίνει) }΄ 
17 Καὶ ἀκούσας ὁ ᾿Ιησοῦς λέγει αὐτοῖς, Τ΄ Οὐ χρείαν 

ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες. 
Οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς δΒείς 
μετάνοιαν.Ν ΄ 

Ἰθσὺ5 [5 ϑυθοίοηθρα Αρουΐ ξΒασηρ 
(Μι. 9:14-17;Κ.5:33-39) 

18 Καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ ᾿Ιωάννου καὶ οἱ “τῶν Φαρισαίων" 
νηστεύοντες. Καὶ ἔρχονται καὶ λέγουσιν αὐτῷ, “Διὰ τί οἱ 
μαθηταὶ ᾿Ιωάννου καὶ οἱ Ττῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν, οἱ δὲ 
σοὶ μαθηταὶ οὐ νηστεύουσιϑ᾽΄΄ 

19 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ 
νυμφῶνος, ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ᾿ αὐτῶν ἐστι, νηστεύειν 
Ὅσον χρόνον μεθ᾽ ἑαυτῶν ἔχουσι τὸν νυμφίον" οὐ δύ- 
νανται νηστεύειν. 20 ᾿Ελεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀτταρθῇ 
ἀττ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν ΄“ἐκείναις 
ταῖς ἡμέραις." 

21 οΟΚαὶ οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπιρράπτει 
ἐπὶ “'ΪΙματίῳ παλαιῷ" εἰ δὲ μή, αἴρει “Ζτὸ πλήρωμα αὐτοῦ" 
τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται. 22 Καὶ 
οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς: εἰ δὲ μή, 

"21 επιρραπτει Μρ', ΤΆ νβ ἐπιρατπτει ΜΡΙΘΑ, Οὺὲ 

μετα τῶν τελωνων καὶ αμαρτωλων ΚΝ; οτι ησθιεν μετα των 
αμαρτωλων και τῶν τελωνων μ88") 
16 ΄Ξοτι ΒΟ" γς 33 Α; (δια τι Ν) 
16 “ἔεσθιει Β νς Μϑὲέγδδαᾳ; (εσθιει ο διδασκαλος ὑμων Ν; ο διδασ- 
καλος ὑμῶν εσθιει και πινειῖ Ο) 17 τοτι γμὅ588Β, [(γε] νς ϑϑὲ ας 

17 ρϑδχβᾳ νς ΜῸ 18 “Φαρισαιοι (ῳ88) ΘΑ νς Ψὲ 
18 Τμαθηται μϑϑνη ον" γς 3Ξ9ὲ; (-- και5 ἴο Φαρισαιων ΑἹ) 

19 “εχουσιν τον νυμφιον μετ αὑὐτων Θ νς 33᾽Α; (εχουσιν τον 
νυμφιον μεθ εαὐυτων μ88) 
20 'εκεινη τῇ ημερα ΘΑ ν9 ἮΜ. 21] ΘΑ ν9. Μ 
21 “!ματιον παλαιον γμ886 νς Ψὲκ 
21 “το πληρωμα απ αὐτου 074 Σ νς Μς; (απ αὑτοῦ το πληρωμα 
Α; Το πληρωμα α εαυτου Β; πληρωμα ατ' αὐτου Ν) 
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γῥήσσει ὁ οἶνος "ὁ νέος" τοὺς ἀσκούς, καὶ ὁ οἶνος '"ἐκχεῖται 
καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται.) ᾿Αλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς 
καινοὺς Θβλητέον.΄ 

[Θςιις [5 ἰογὰ οἱ ἰῃϑ δαραίῃ 

(Μι. 12:1-8; [Κ. 6:1-5) 

23 Καὶ ἐγένετο '΄παραπορεύεσθαι αὐτὸν ἐν τοῖς 
σάββασι" διὰ τῶν σπορίμων, καὶ ἤρξαντο οἱ μαθηταὶ 
αὐτοῦ ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες τοὺς στάχυας. 24 Καὶ 
οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ, “;1δε τί ποιοῦσιν ϑὲν τοῖς 

σάββασιν ὃ οὐκ ἔξεστι 
25 Καὶ ϑαὐτὸς "ἔλεγεν αὐτοῖς, “Οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί 

ἐποίησε Δαβίδ, ὅτε χρείαν ἔσχε καὶ ἐπείνασεν, αὐτὸς καὶ οἱ 
μετ᾿ αὐτοῦ 26 Πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ ἐπὶ 
᾿Αβιάθαρ' ἀρχιερέως, καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως 
ἔφαγεν, οὗς οὐκ ἔξεστι φαγεῖν εἰ μὴ “τοῖς ἱερεῦσι," καὶ 
ἔδωκε καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὐσιΐ΄ 27 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, “Τὸ 
σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο, οὐχ ὁ ἄνθρωπος 
διὰ τὸ σάββατον. 28 “Ὥστε Κύριός ἐστιν ὁ Υἱὸς τοῦ 
᾿Ανθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου." 

Ιϑςιις Ηραϊς ἃ δη νν!ῖῃ ἃ ννιῃϑγθα Ηδπα οἡ ἴῃ 6 ϑδαρθαίῃ 

(Μι. 12:9-14;1Κ.6:6-11)] 

Καὶ εἰσῆλθε πάλιν εἰς τὴν συναγωγήν. Καὶ ἦν ἐκεῖ 
ἄνθρωπος ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα. 2 Καὶ 

παρετήρουν αὐτὸν εἰ τοῖς σάββασι θεραπεύσει αὐτόν, ἵνα 
κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. 3 Καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπῳ τῷ 

126 Αβιαθαρ ΜΣῈΒ, Οε νς του ΑΟ, ΤΆ 

22 Γρηξει γμ886 νς Ἅ᾽Α 22 Ὄγμδδρ γς Ἄ᾽Α 

22 'απολλυται και οἱ ασκοι μ888ΒἘ νς Ψέκας 

22 9μ:Β νς Μ}ϑὲ γδδας 

23 'αυὑτον εν τοις σαββασιν παραπορευεσθαι μ88ὅ (Ν) (δια- 
πορεύεσθαι Β) νς ΜΑ; (τοις σαββασιν διαπορεύεσθαι αὐὑτον () 

23 2-41 γ8ϑ6 νς ἌΑ 24 ΘΑ ν5 Μ 25 ὀμβδρ γς ἌἍ᾽Α 
25 Γλεγει μὅϑχκο νς Ἅὲ Βα 26 τους ιερεις ΝΒ νς Ψέκας 
27 τκαι ΟΕ νς ἌὲΑ 
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(ἐξηραμμένην ἔχοντι τὴν χεῖρα," “"Ἐγειραι! εἰς τὸ μέσον 

4 Καὶ λέγει αὐτοῖς, “"Ἔξεστι τοῖς σάββασιν Γἀγαθοποιῆσαι ἢ 

κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι΄ Οἱ δὲ ἐσιώπων. 

5 Καὶ περιβλεψάμενος αὐτοὺς μετ᾽ ὀργῆς, συλλυπούμενος 

ἐπὶ τῇ πωρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν, λέγει τῷ ἀνθρώπῳ, 

“Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σουζ΄ Καὶ ἐξέτεινε, καὶ ἄπο- 

κατεστάθηξ ἡ χεὶρ αὐτοῦ Πύγιηὴς ὡς ἡ ἄλλην 6 Καὶ 

ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι "εὐθέως μετὰ τῶν ᾿Ηρῳδιανῶν 

συμβούλιον "ἐποίουν κατ᾽ αὐτοῦ ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσι. 

Α Οτραῖ Μυϊῖμαθ Εοίὶοννς [Θςὺς 

7 Καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς “ἀνεχώρησε μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ" 

πρὸς τὴν θάλασσαν: καὶ πολὺ πλῆθος ἀτπτοὸ τῆς Γαλιλαίας 

ἠκολούθησαν“ ϑαὐτῷ καὶ ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας ὃ καὶ ἀπὸ 

Ἱεροσολύμων καὶ ἀπὸ τῆς ᾿Ιδουμαίας καὶ πέραν τοῦ 

᾿Ιορδάνου καὶ ϑοὶ περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα, πλῆθος πολύ, 

Γἀκούσαντες ὅσα ἐποίει ἦλθον πρὸς αὐτόν. 9 Καὶ εἶπε τοῖς 

μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτῷ διὰ 

τὸν ὄχλον ἵνα μὴ θλίβωσιν αὐτόν. 10 Πολλοὺς γὰρ 

ἐθεράπευσεν, ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ ἵνα αὐτοῦ ἅψωνται, 

ὅσοι εἶχον μάστιγας. 11 Καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα, 

ὅταν αὐτὸν "' ἐθεώρει, “Σπροσέπιπτεν αὐτῷ καὶ ἔκραζε", 

γβλέγοντα ὅτι “Σὺ εἶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ.“ 12 Καὶ πολλὰ 

ἐπετίμα αὐτοῖς ἵνα μὴ φανερὸν αὐτὸν" ποιήσωσι. 

13 ἐγειραι Μ', ΤΆ νβ εγειρε ΜΡΙ͂ΘΑ, σε 

25 σου ΜΚΝΑΟ, ΤᾺ νς - ΜΒ, (γε 

35. αποκατεσταθη ΜΡ, ΤᾺ ν9 απεκατεσταθηὴ ΜΝΒΑ, Οὐ. νϑ 

απεκατεέστη Ο" 

47 ῃκολουθησαν ΜΡ ([τάπόροϑθ αἴϊθγ. ἰΙουδαιας ΝῸ) ΤᾺ νϑ 

ηκολουθησεν ΜΡΙΒΑ, [(ε] 

511 ἐκραζε Μ, ΤΆ ν5 εκραζον ΜΙΘΑ, Οε 

612 φανερον αὐτον ϑὲᾳ νς αὐτον φανερον Θ, ΤΆ οτ 

3 την ἕηραν χειρα εχοντι ΝΟ" νς 33}; (την χειραν εχοντι ἕξηραν 

Β") 4 ταγαθον ποιησαι κ᾿ὶ ν5 ψϑέβας 5 ΠΘΑ νς5 ϑὶ 

6 ᾿ευθυς 6 νς 3 Α 6 Γεδιδουν Β ν5 ϑὲα (εποιησαν ΚΟ) 

7 “2.51 Θ νς 3 Ὰ 796 νς 3 κ 8 96 ν5 3 κ 
8 Γακουοντες ΝΒ νς ϑὲέκαςο ΤΊ Γ'εθεωρουν Θ νΞ ΜΑ 

Τ1 ΓΖπροσεπιτπτον ΘΑ νυ. Μ 11 γϑλεγοντες καὶ ν5 ϑϑέὲ Βας 
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Ιθςιις (ἤοοϑος [ἢ 6 Τννοίνθρ 

(Μι. 10:1-4;1Κκ.6:12-16) 

13 Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος καὶ προσκαλεῖται οὗς 
ἤθελεν αὐτός, καὶ ἀτῆλθον πρὸς αὐτόν. 14 Καὶ ἐποίησε 
"δώδεκα ἵνα ὦσι μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς 
κηρύσσειν 15 καὶ ἔχειν ἐξουσίαν θεραπεύειν τὰς νόσους 
καὶς ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια. 16 ΤΚαὶ ἐπέθηκε “τῷ Σίμωνι 
ὄνομαϊ Πέτρον, 17 καὶ ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ 

᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν τοῦ ᾿Ιακώβου, καὶ ἐττέθηκεν αὐτοῖς 
"ὀνόματα ““Βοανεργές, ὅ ἐστιν “Υἱοὶ βροντῆς“. 18 καὶ 
᾿Ανδρέαν καὶ Φίλιττττον καὶ Βαρθολομαῖον καὶ "'ΓΜατθαῖον 
καὶ Θωμᾶν καὶ ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου καὶ Θαδδαῖον 
καὶ Σίμωνα τὸν "ΞΖΚανανίτην 19 καὶ ᾿Ιούδαν -᾿Ισκαριώτην, ὃς 
καὶ ταρέδωκεν αὐτόν. 

Α ουςθ [)ινιάρα (ζδηπηοί δίαπα 

(Μι. 12:22-30; [κ.11:14-23) 

20 Καὶ "ἔρχονται εἰς οἶκον. Καὶ συνέρχεται πάλιν Τ ὄχλος, 
ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς μήτε' ἄρτον φαγεῖν. 21 Καὶ 
ἀκούσαντες οἱ παρ᾽ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν, 
ἔλεγον γὰρ ὅτι ΄“᾿Εξέστη." 

22 Καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ ᾿Ιεροσολύμων καταβάντες 
ἔλεγον ὅτι “Βεελζεβοὺλ ἔχει," καὶ ὅτι “᾿Εν τῷ ἄρχοντι τῶν 
δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια." 

23 Καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν 
αὐτοῖς, “Πῶς δύναται Σατανᾶς Σατανᾶν ἐκβάλλειν 24 Καὶ 
ἐὰν βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ, οὐ δύναται σταθῆναι ἡ 

πῆπππασσπ σα σπ,ὁοὁὌὄ,. Ὁ πο .ῃ]ῃ,ῃ.ῃ.ῃ.06066αανοδαοαδδοοαδαδᾶνδδοαααναααααννοον 

.20 μητε Μρίκο, ΤᾺ νβ μηδὲ ΜΡΒΑ, Οε 

14 "δωδεκα οὺὑς καὶ αποστολοῦς ὠνομασεν ΝΒ (οὺς και 

αποστολοὺς ὠνομασεν δωδεκα Ο""4) [(ε] νς 33)ὲκ 
15 Π6 νς 3 α 16 Τκαι ἐποιησεν τους δωδεκα Θ, [(ε] νς ϑϑὲΑ 
16 “312 6 νς 34 17 ονομα Β νϑ9 ψϑέκας, [(ε] 

17 ΞΒοανηργες ΘΑ ν5 ϑ)ὲ 18 “['Μαθθαιον Β' νς ϑϑέκας 
18 “ΖΚαναναιον 6 νς ϑὲᾳ 19 ἸΙσκαριωθ Θ νς 33ὲΑ 
20 Γερχεται κ'Β ν5 ϑὲκας 20 Το ΒΑ, [0ε] ν5 ϑϑὲ κ'οὉ 
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βασιλεία ἐκείνη. 25 Καὶ ἐὰν οἰκία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ, οὐ 
δύναται σταθῆναι ἡ οἰκία ἐκείνη." 26 Καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς 

ἀνέστη ἐφ᾽ ἑαυτὸν “καὶ μεμέρισται," οὐ δύναται Γσταθῆναι 

ἀλλὰ τέλος ἔχει. 27 ΤΟὐδεὶς δύναται' τὰ σκεύη τοῦ 
ἰσχυροῦ, εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, διαρπάσαι ἐὰν μὴ 

πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ, καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ 

διαρπάσῃ.2 

[695 γνάγης οἵ πῃ πρᾶαοηδΌ!θ δίη 

(Μι. 12:31,32;1Κ.12:10) 

28“ ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφεθήσεται τὰ 
ἁμαρτήματα τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων καὶ Τ βλασφημίαι 

γιὅσας "Ζὰἂὰν βλασφημήσωσιν: 29 ὃς δ᾽ ἂν βλασφημήσῃ εἰς 
τὸ Πνεῦμα τὸ ἽΑγιον οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλ᾽ 

ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου Γκρίσεως ΄ -- 30 ὅτι ἔλεγον, “Πνεῦμα 
ἀκάθαρτον ἔχει." 

ΤῊΘ Μοίῃμϑι Ὧἃπηα Βιθίγθη οἵ [655 
(Μι. 12:46-50; [Κ. 8ὃ:19-21) 

31 “Ἔρχονται οὖν" ΄2Ζοἱ ἀδελφοὶ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ" καὶ 
ἔξω "'ἑστῶτες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτόν, "φωνοῦντες 

αὐτόν. 32 Καὶ ἐκάθητο ὄχλος περὶ αὐτόν “εἶπον δὲ" αὐτῷ, 

127 οὐδεις δυναται 33 Α νΞ οὐ δυναται οὐδεις 6, ΤΆ Οε 

227 διαρπταση ΜῚΑ νϑ διαρπασει ΜΙ, ΤΆ Οε 

332 οχλος περι αὑτον Μ, ΤᾺ ν5 περι αὑτον οχλος ΜΙΑΟ, (γε νϑ5 

προς αυτον οχλος δ 

25 γδυνησεται 6 νς ΨἍέὲᾳ 
25 ΄2-41 πο (στηναι οΓ σταθηναῖι Β) ν5 3 Α 

26 και εμερισθη Β ν5 33ὲΑ; (εμερισθη και Ν᾽" Ο""4) 

26 ὕστηναι Ε νς 3ὲκ 27 Ταλλ ΝΒ νς Ψὲα 
27 “6.83.512 ΒΟ νς 33ὲα; (56-83412 κ) 28 “3.612 ΘΑ νς Ψὲ 
28 ἩΤαι θα ν-ς Μ 28 γἴίοσα ΝΒ νς ϑὲκας 28 Ζεαν ΒΟ νς Ψϑέκα 

29 Γαμαρτηματος ΝΒ νς 3ὲΑ; (αμαρτιας 0""6) 

31 “'ἴκαὶ ἐρχεται αὶ ν5 Ψϑὲα; (και ἐρχονται ΒΟ) 

312 4.63126 6 νς ϑὲ; (1263.6 Α) 
31 γίστηκοντες ΒΟ" νς ϑὲα; (σταντες ") 
31 τΖκαλουντες Θ νς ϑὲ; (ζητουντες ΑἹ) 

32 και λεγουσιν Θ νς ὅἍ᾽Α 
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“᾿Ιδού, ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου καὶ αἱ ἀδελφαί σου! 
ἔξω ζητοῦσί σε. ́́  

33 Καὶ Γἀπεκρίθη “αὐτοῖς λέγων," “Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου 
ἢ2 οἱ ἀδελφοί ϑὁμουϑ΄ 34 Καὶ περιβλεψάμενος “κύκλῳ τοὺς 

περὶ αὐτὸν καθημένους λέγει, “δε ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ 
ἀδελφοί μου! 35 Ος Ο' γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, 
οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφή οἦμου καὶ μήτηρ“ ἐστί." 

42 

Τῇ Ραγδῦ θ οἵ [ῃ 6 ϑοννθϑῇ 

(Μι. 13:1-9;1Κ. 8:4-8) 

Καὶ τπττάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν. Καὶ 

γΓἰσυνήχθη πρὸς αὐτὸν ὄχλος ΓΣπολύς, ὥστε αὐτὸν 
(ἐμβάντα εἰς τὸ πλοῖον" καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ πᾶς 
ὁ ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς Γἦἦν. 2 Καὶ 

ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 
ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, 3 “᾿Ακούετε. ᾿Ιδού, ἐξῆλθεν ὁ σπείρων 
τοῦ σπεῖραι. 4 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν ὃ μὲν ἔπεσε 
παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθε τὰ πετεινὰ" καὶ κατέφαγεν αὐτό. 

5 “Αλλο δὲ" ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες ὅπου οὐκ εἶχε γῆν 
πολλήν, καὶ “εὐθέως ἐξανέτειλε διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς. 
6΄᾿Ηλίου δὲ ἀνατείλαντος," ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ 
ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη. 7 Καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας, 
καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ συνέπνιξαν αὐτό, καὶ καρπὸν 

οὐκ ἔδωκε. ὃ Καὶ "'ᾶάλλο ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν, καὶ 

᾽32 και αἱ ἀαδελφαι σου ΜΑ, [6ε] νς --ΕΟΑ, ΤᾺ 

233 η Μρίᾳ, ΤῈ νς και ΜΡ'6, σε 

334 Ιδὲ ΜΡρΙΒΟ (ειἰδε δ), ΤᾺ (εκ νς ιΙδου Μρία 
435 μητηρ ΜΘΑ, ΤΆ οε νς ἜμουΜ' 
54 πετεινὰ 33} ΘΑ, Οὐ νς Ἔ του ουρανου ΤᾺ 

33 ταποκριθεις Θ νς ϑὲᾳ 33 'αυὐτοις λεγει ΝΒ (0) νς ἍὲᾳΑ 
33 98 νς ϑέκας, [60ε] 34 2.41 Θ νς Ἅ᾽Α 
35 ΘΒ νς ϑϑὲέκας, [0] 35 ΟΖψΒᾳ νς ψὲς 
1 Γ'συναγεται ΒΟ (συνναγεταῖι Νἢ) ν5 331; (συνηχθησαν Α) 

1 "Ζπλειστος Θ νς ϑἌὲᾳ Τ΄΄εἰς πλοιον εμββαντα Θ ν9 ΜΑ 

1 3ϑησαν ΘΟ νς ϑὲκᾳ 3 Ὅν :Β νς ϑϑέας 5 και αλλο Θ νος 3ὲκΑ 
δ “ευθυς 6 νς ϑϑὲᾳ 6 και οτε αἀνετειλεν ο ηλιος Θ νς ϑὲᾳ 
8 "ίαλλα ΘΒ νς ϑὲκΑ 

11ὦ ΜΑΝΚ 4:9-17 

ἐδίδου καρττὸν ἀναβαίνοντα καὶ "δαὐξάνοντα, καὶ ἔφερεν 
ἕν τριάκοντα καὶ ἕν ἑξήκοντα καὶ ἕν ἑκατόν.΄ 9 Καὶ 
ἔλεγεν,' ““᾽Ο ἔχων" ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω." 

699 Εχρίαίης Τῆ6 Ρυγροϑθ οἱ Ραγαῦ θς 

(Μι. 13:10-17;1Κ. 8:9, 10) 

10 “ Ὅτε δὲ" ἐγένετο κατὰ μόνας, [ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ 

περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα “Ζτὴν παραβολήν." ΤΊ Καὶ 

ἔλεγεν αὐτοῖς, “΄'Ὑμῖν “δέδοται γνῶναι τὸ μυστήριον" τῆς 

βασιλείας τοῦ Θεοῦ: ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν πιααραβολαῖς τὰ 
πάντα γίνεται, 12 ἵνα 

«Βλέποντες βλέττωσι καὶ μὴ ἴδωσι, 

Καὶ ἀκούοντες ἀκούωσι καὶ μὴ συνιῶοσι, 

Μήποτε ἐπιστρέψωσι καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς 
Ππτὰ ἁμαρτήματα.Ν» 

Ιθςς Εχρίαϊης ἴῃ 6 Ραγαῦ! 6 οἵ [ῃ 6 δοννθϑὺ 

(Μι. 13:18-23;Κ. 8:11-15) 

13 Καὶ λέγει αὐτοῖς, “Οὐκ οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύ- 
την Καὶ πῶς πάσας τὰς παραβολὰς γνώσεσθε 14 Ὁ 

σπείρων τὸν λόγον σπείρει. 15 Οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν 

ὁδὸν ὅπου σπείρεται ὁ λόγος, καὶ ὅταν ἀκούσωσιν "εὐθέως 
ἔρχεται ὁ Σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον 
(ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν." 16 Καὶ οὑτοί “εἰσιν ὁμοίως" οἱ ἐπὶ 
τὰ πετρώδη σπειρόμενοι, οἵ, ὅταν ἀκούσωσι τὸν λόγον 
“εὐθέως μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν, 17 καὶ οὐκ ἔχουσι 
ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν. Εἶτα γενομένης 

Ι9 ελεγεν ὥϑὲ ΘΑ, οἐ ν5 Ἑ αὐὑτοις ΤΆ 

8 "Σαυξανομενα ΝΒ ν5 3); (αυξανομενον ΑἹ) 
9 “ος εχει 6 ν9ς ϑϑὲᾳ 
ΤΟ “'και οτε Ὁ νς 3Ψὲᾳα 10 Γηρωτων ΒΑ (ηρωτουν ΝΟ) νς Μὲ 
10 τας παραβολας Θ νς ϑϑὲᾳ 

ΤΊ “341 ΒΟ" "ὁ γς 3}}; (134 Α) 12 Π6 νς 3 ὰ 
15 “ευθυς Θ νς ϑϑὲΑ 
15 ΄ειἰς αὑτοὺς Β ν5 9) }; (εν αὑτοις ΚΟ; απο της καρδιας αὐτῶν ΑἹ) 

16 ΄εισιν ᾿ννΘ νς 33 Βα (κο) 16 "ευθυς Ὁ νς ΨὶΑ 

12 Ις. 6:9,10 
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θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον, "εὐθέως σκανδαλίζονται. 

18 Καὶ Γοὗτοί εἰσιν οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας σπειρόμενοι,' οἱ “τὸν 

λόγον ἀκούοντες," 19 καὶ αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος τούτου 

καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου καὶ αἱ περὶ τὰ λοιττὰ ἐπιθυμίαι 

εἰσπορευόμεναι συμπνίγουσι τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος 

γίνεται. 20 Καὶ "οὑτοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν 
σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσι τὸν λόγον καὶ τταραδέχονται 
καὶ καρποφοροῦσιν, ἕν τριάκοντα καὶ ἕν ἑξήκοντα καὶ ἕν 

ἑκατόν.΄ 

ἐἸρῆϊ ὑὕπαθγ ἃ Βυ506!| 

([Κ. 8:|1|6-18) 

21 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, “Μήτι “ὁ λύχνος ἔρχεταιϊ ἵνα ὑττὸ 
τὸν μόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην Οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν 
Γἐπιτεθῇ 22Οὐ γάρ ἐστί τιΖ κρυπτὸν ϑὸ ἐὰν μὴ 
Τφανερωθῇ, οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον ἀλλ᾽ ἵνα “εἰς 
φανερὸν ἔλθῃ". 23 Εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω." 

24 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, “Βλέπετε τί ἀκούετε. ᾿Εν ᾧ μέτρῳ 
μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν καὶ προστεθήσεται ὑμῖν τοῖς 
ἀκούουσιν.Ν 25 Ὃς γὰρ “ἂν ἔχῃ," δοθήσεται αὐτῷ, καὶ ὃς 

οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ΄ αὐτοῦ." 

ΤΗΘ ΡαγϑΌ θ οἱ 6 ατοννίηρ 5666 

26 Καὶ ἔλεγεν, “Οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ὡς 
Θοἐὰν ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς 27 καὶ 
καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπόρος 
γΓβλαστάνῃ καὶ μηκύνηται ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός. 28 Αὐτομάτη 

Ι18 σπειρομενοι 331 Α ν5 Ἔ ουτοι εἰσιν Θ, ΤᾺ ΟΥ 

222 τι Μίκας, ΤῈ νς -- ΜΡ Β, Οὺ 

324 μετρηθησεται ΜΘΑ, ΤΆ (ε νΞ αντιμετρηθησεται Μ' 

17 «εὐθυς Θ νς ϑὲκ 18 Γαλλοι Θ ν5 ἍὲΑ 
18 ΄τον λογον ἀκουσαντες ΒΟ (ακουσαντες τον λογον κΝ)νς ΨὲΑκΑ 

19 96 νς ϑἌϑὲα 20 Γεκεινοι 6 νς ϑὲα 21 “312 6 νς 33 Α 
21 τεθη ΘΟ ν9 ΜΑ 22 Ὁ ΘΑ ν9.  Μ 22 τινα ΝΒ Οἐε 33έας 

22.312 πο νς 33᾽ Α; (φανερωθη Β) 24 Π6 νς 31 Α 
25 ἴεχειθνς Ἄ᾽Α 26 9ΧΒ νς ϑὲα (αν Ο) 
27 ἴβλαστα ΒΟ νς Ψὲκα 

119 ΜΑκκ 4:29-36 

ογὰρ ἡ γῆ καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον, εἶτα στάχυν, εἶτα 

“πλήρη σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ. 29 Ὅταν δὲ "παραδῷ ὁ 

καρπός, "εὐθέως ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρ- 

έστηκεν ὁ θερισμός.΄ 

Τρ Ραγαῦ ο οἵ ἴῃ 6 Μιεοίαγα 5666 

(Μι. 13:31,32;1Κ.13:18,19) 

30 Καὶ ἔλεγε, “ΤΤίνι ὁμοιώσομεν᾽ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, 

ἢ ἐν “ποίᾳ παραβολῇ παραβάλωμεν αὐτήν" 31 ᾿ῶς 

κόκκον2 σινάπεως, ὃς ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, μικρότερος 

πάντων τῶν σπερμάτων ἐστὶ τῶν ἐπὶ τῆς γῆς", 32 καὶ 

ὅταν σπαρῇ, ἀναβαίνει καὶ γίνεται “πάντων τῶν λαχάνων 

μείζων" καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους, ὥστε δύνασθαι ὑπὸ 

τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν." 

Ιθςιις ΤῸ || 5 μδηῆγ Ραγαῦ !θϑ 

(Μι. 13:34, 35) 

33 Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν 

λόγον, καθὼς ἐδύναντο ἀκούειν. 34 Χωρὶς δὲ παραβολῆς 

οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς, κατ᾽ ἰδίαν δὲ τοῖς “μαθηταῖς αὐτοῦ" 

ἐπέλυε πάντα. 

νΜΙηα πα ννανθ ΟὈογ |θϑςὺς 

(Μι. 8ὃ:23-27; {Κ. 8ὃ:22-25) 

35 Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὀψίας γενομένης, 

“Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν." 36 Καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον 

130 ομοιωσομεν ΜΡῸ νς ομοιώσωμεν ΜΙ͂ΝΒΑ, ΤΆ ον 

231 κοκκον ϑὲέα νς κοκκω ΒΟ "“, ΤᾺ Οε 

333 εδυναντο ΜὲΑ νς ηδυναντο 6, ΤΆ Οε 

28 ΘΑ νς ϑὶ 
28 'πληρης σιτον Ο""“[0ε] νς 3ϑὲκα; (πληρες σιτος Β) 

29 “παραδοι Ν'Β νς Μὲας 29 «εὐθυς Θ νς Ἄὲα 

30 πως Θ νς Ψὲᾳ 
30 “τινι αὐὑτην παραβολη θωμεν ΝΒΟ"" νς 3 ̓ Α 

31 'μικροτερον ον παντων των σπερματων Τῶν επὶ τῆς γης Β; 

(Το Ὀεέοτγο μικροτερον Νἢ) ν5 Μὲς; (ἡ ἐστιν αἴζογ της γης Α) 

32 ἵμειζον πτιαντων των λαχανων Ὁ νϑ5 Μὲ; (ταντων των λαχανων 

μειζον Α) 34 Ἴδιοις μαθηταις Θ νς ἍὲΑ 
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παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τῷ πλοίῳ. Καὶ ἄλλα “δὲ 
γπλοιάρια ἦν μετ᾿ αὐτοῦ. 37 Καὶ γίνεται λαίλαψ “᾿ἀνέμου 
μεγάλη," “Ζτὰ δὲ" κύματα ἐπέβαλεν'᾽ εἰς τὸ πλοῖον, “δῶστε 
αὐτὸ ἤδη γεμίζεσθαι." 38 Καὶ Τἠν αὐτὸς "᾿ἐπὶ τῇ πρύμνῃ 
ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον καθεύδων: καὶ Γἐδιεγείρουσιν αὐτὸν 
καὶ λέγουσιν αὐτῷ, “Διδάσκαλε! Οὐ μέλει σοι ὅτι 

ἀπολλύμεθα 
39 Καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησε τῷ ἀνέμῳ καὶ εἶπε τῇ 

θαλάσσῃ, “Σιώπα, πεφίμωσο!΄ Καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος, καὶ 

ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. 40 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Τί δειλοί 

ἐστε “οὕτως Πῶς οὐκ' ἔχετε πίστιν 7" 
41 Καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν, καὶ ἔλεγον πρὸς 

ἀλλήλους, “Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν ὅτι καὶ ὁ ἄνεμος καὶ ἡ 

θάλασσα ὑπακούουσιν αὐτῷ "7΄΄ 

ΙΘςιις Ηραΐς ἃ οπηοη-βΡοςϑοθςςθα Μη 

(Μι. 8:28-34;Κ. 8ὃ:26-39) 

Καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης εἰς τὴν χώραν 
τῶν 'Γαδαρηνῶν. 2 Καὶ “ἐξελθόντι αὐτῷ" ἐκ τοῦ 

πλοίου, "εὐθέως Γἀπήντησεν αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων 
ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτω, 3 ὃς τὴν κατοίκησιν 2 

εἶχεν ἐν τοῖς μνήμασιν. Καὶ "Ι'Ιοῦύτε "Ξἁλύσεσιν οὐδεὶς 
ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι, 4 διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ 

ἁλύσεσι δεδέσθαι καὶ διεσπάσθαι ὑττ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις, 

137 ἐπεβαλεν Μρὶν νβ εἐπεβαλλεν ΜΡΒΑΌ, ΤῈ οἋ 
23 κατοικησιν ΜΘΑ, ΤᾺ (τε νϑ οικησιν Μ' 
3 Μὲ 3 μνημασιν ΨΈΕΘΑ, Οε ν5 μνημειοις ΤΆ 

13 εδυνατο ΜΘΑ, (τε νς ηδυνατο Μ', ΤΆ 

36 6 'νς 3ὲᾳ 36 πλοια ΘΑ ν-.Μ 

37 “!μεγαλη ἀνεμου γμ4558Β (μεγας αν. ΝὮ ν5 ϑὲα (αν. μεγαλου Ο) 

37 “2Ζκαι τα ΒΘ νς Ψὲᾳκ 
37 Ξβωστε ηδη γεμιζεσθαι το πλοιον ΒΟ νς ϑϑὲα; (-- κἢ 
38 ΓΘ νς ἌὲΑ 38 γ'εν ΘΑ νς Μὲ 38 "Ζεγειρουσιν Θ νς ϑὲκ 
40 'ουπτω ΝΒ νς ϑϑὲας 41 “ὑπακούει αὐτῶ Β (΄Ν"0) νς ϑὲᾳκ 
1 ΓΓερασηνων Ν᾽Β νς ϑέαςο 
2 ΄εξελθοντος αυτου 6 νος ἌὲκΑ 2 “εὐθυς ΝΟ νς 3 ὲ 4; (-- Β) 
2 τυπηντησιν Ο νΚ ΜΑ 3 τίρυδε Θ νς Ἄὲᾳκ 
3 τξαλυσει οὐκετι ΒΟ" νς 3ὲΑ; (αλυσεσιν οὐκετι ἈΝ) 
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καὶ τὰς πέδας συντετρίφθαι, καὶ οὐδεὶς αὐτὸν ἴσχυε' 

δαμάσαι. 5 Καὶ διὰ παντός, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐν τοῖς ὄρεσι 

καὶ ἐν τοῖς μνήμασινΖ ἦν κράζων καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν 

λίθοις. 6 “᾿Ιδὼν δὲ" τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπὸ μακρόθεν ἔδραμε καὶ 

προσεκύνησεν αὐτῷ 7 καὶ κράξας φωνῇ μεγάλῃ "εἶπε, “Τί 

ἐμοὶ καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου ᾿Ορκίζω σε 

τὸν Θεόν, μή με βασανίσῃς!"΄ 
8 Ἔλεγε γὰρ αὐτῷ, “Ἔξελθε, τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον, 

ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. 9 Καὶ ἐπηρώτα αὐτόν, “Τί ὅσοι 

ὄνομαϊϑ΄ 
Καὶ “ἀπεκρίθη, λέγων", ““Λεγεῶν ὄνομά μοι, ὅτι πολλοί 

ἐσμεν." 10 Καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλὰ ἵνα μὴ “αὐτοὺς 

ἀποστείλῃ" ἔξω τῆς χώρας. 
1 Ἣν δὲ ἐκεῖ πρὸς τῷ ὄρει ἀγέλη χοίρων μεγάλη 

βοσκομένη. 12 Καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν ὥπάντες οἱ 

δαίμονες, λέγοντες, “Πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους, ἵνα εἰς 

αὐτοὺς εἰσέλθωμεν.“ 13 Καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς Π'εὐθέως ὁ 

᾿Ιησοῦς. Καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα 

εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ 

κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν (Θ:ξήσαν δὲν ὡς δισχίλιοι) καὶ 

ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ. 14 Οἱ δὲ" βόσκοντες “τοὺς 

χοίρους" ἔφυγον, καὶ "ἀνήγγειλαν εἰς τὴν πτόλιν καὶ εἰς τοὺς 

ἀγρούς. Καὶ "Ζἐξῆλθον ἰδεῖν τί ἐστι τὸ γεγονός. 15 Καὶ 

ἔρχονται πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ θεωροῦσι τὸν δαιμο- 

νιζόμενον καθήμενον καὶ ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, 

'4 αὐτον ᾿σχυε(ν) ΜΡ', ΤᾺ νς αὑὐτον ἰσχυσείν) Μ' νς ιΙσχυε(ν) αυὐτον 

ΜΡΙΒΑΟ, σὲ νβο ιΙσχυσεν αὐὑτον κ᾿ὶ 

25 εν τοις ορεσι και εν τοις μνημασιν Μ', ΤᾺ νβ5 εν τοις μνημασιν 

και εν τοις ορεσιν ΜΡΙ͂ΘΑ, Οε 

311 προς τω ορεῖ ἀγελη χοιρων μεγαλη βοσκομενη 3380 (-- ορει 
Ν Ὁ), γι νς προς τα ορη ἀαγελη χοιρὼν μεγαλη βοσκομενη ΤᾺ νϑ9 

αγελη χοιρων μεγαλη βοσκομενῶὼν προς Τῶ Ορεϊ!ι Α 

6 και ᾽Ἰδων Θ νς ἌὲΑ 7 λεγει ΘΑ ν.  Μ 9!ΘΑνΝν. Μ 

9 'λεγει αὐτὼ ΘΑν9. Μ 9 “Λεγιων Κ'Β᾽ νος ϑϑὲέας 

Τ0 “αυτα αποστειλη ΒΟ νς Ψὲ; (αποστειλη αὐτοὺς Α; αὐὑτον 

αποστειλη Ν) 12 ΠΟ ν ΜΑ 13 ΠΙ6 νς ϑὲᾳ 

13 Π26 νς Ἄϑ᾽α 14 “'καὶ οἱ Θὰ ν9 Μ 14 'ξΖαυτους Θ νς ϑὲΑ 
14 τ'απηγγειλαν ΘΑ νς Μ 14 "Ζηλθον ΒΑ ν5 ΜΝ" 15 ΟΧΒ νς 3ϑὲας 
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τὸν ἐσχηκότα τὸν “λεγεῶνα, καὶ ἐφοβήθησαν. 
16 Διηγήσαντο δὲ' αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐγένετο τῷ 
δαιμονιζομένῳ καὶ περὶ τῶν χοίρων. 17 Καὶ ἤρξαντο 
παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀττὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 

18 Καὶ Γἐμβάντος αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον, παρεκάλει αὐτὸν 
ὁ δαιμονισθεὶς ἵνα “ἦ μετ᾽ αὐτοῦ." 19 “᾿Ο δὲ ᾿Ιησοῦς" οὐκ 
ἀφῆκεν αὐτόν, ἀλλὰ λέγει αὐτῷ, “Ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν 
σου πρὸς τοὺς σούς, καὶ Γἀνάγγειλον αὐτοῖς ὅσα σοι ὁ 
Κύριος πεποίηκε καὶ ἠλέησέ σε.΄ 20 Καὶ ἀπῆλθε καὶ 
ἤρξατο κηρύσσειν ἐν τῇ Δεκαπόλει ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ 
᾿Ιησοῦς, καὶ πάντες ἐθαύμαζον. 

ἰθςς Κϑοίογθς ἃ ΟΙἸπΠ ἂπηα ΗραΐΪς ἃ ννοπηδη 

(Μι. 9:18-26; [Κ. 8:40-56) 

21 Καὶ διαπεράσαντος τοῦ ᾿Ιησοῦ Ξὲέν τῷ πλοίῳν πάλιν 
εἰς τὸ πέραν, συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ ἦν 
παρὰ τὴν θάλασσαν. 22 Καὶ οἰδού, ἔρχεται εἷς τῶν 
ἀρχισυναγώγων, ὀνόματι ᾿Ιάειρος, καὶ ἰδὼν αὐτὸν πίπτει 
πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ 23 καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλά, 
λέγων ὅτι “Τὸ θυγάτριόν μου ἐσχάτως ἔχει, ἵνα ἐλθὼν 
ἐπιθῇς “αὐτῇ τὰς χεῖρας" "Ζόὅόπτως σωθῇ καὶ Γ"Ξζήσεται." 
24 Καὶ ἀπῆλθε μετ᾿ αὐτοῦ. Καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος 
πολύς, καὶ συνέθλιβον αὐτόν. 

25 Καὶ γυνή ὅτις οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος “ἔτη δώδεκαϊ 
260 καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ 

'Τ6 διηγησαντο δε Μ νϑ5 και διηγησαντο Μ'γήδ 6, ΤΆ Οἵ 
219 σοι ο Κυριος πεποιηκεν 33ὲΑ νς ο Κυριος σοι πετπτοιηκεν ΒΟ, (σε 
ν5 σοι ο Κυριος ἐποιησεν ΤΆ νϑξ ο Κυριος πετποιηκεν σοι κὶ 

15 “λεγιωνα Ν' νς 3ὲΒαΑΟ 18 "εμβαινοντος ΘΑ ν9 Μ. 
18 μετ αὑτοῦ η ΝΑῸ (ην ίοΓ ἡ ΒΏ ν5 Μ 

19 και θα ν: Μ 19 Γαπαγγειλον Θ νς 33} 4; (διαγγειλον γμ45"4) 
21 Πγάδυα γς ϑ3ϑὲκας, [(ε]; (εν πγτλοιω Β) 22 ὃχΒ νς ϑὲας 
23 Γταρακαλεῖ ΚΑΟ νς 39ὲΒ 23 τας χειρας αὐτη Θ νς ὶ; 
(αυτω τας χειρας Α) 23 Γξινα Ὁ νς ϑὲκ 
23 [ϑζζηση Ο νς 3ὲΑ 25 ΘᾺ νς 3ὲ 2596 νς ϑϑὲᾳ 
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δαπτανήσασα τὰ παρ᾽ αὐτῆς πάντα καὶ μηδὲν 

ὠφεληθεῖσα ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα, 

27 ἀκούσασα περὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ 

ὄπισθεν ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. 28 Ἔλεγε γὰρ“ ὅτι 

“Κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ ἅψωμαι,; σωθήσομαι." 29 Καὶ 

«εὐθέως ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς, καὶ ἔγνω τῷ 

σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος. 

30 Καὶ “εὐθέως ὁ ᾿Ιησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ 
αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ ἔλεγε, 

“Τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων ́́  
31 Καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, “Βλέπεις τὸν 

ὄχλον συνθλίβοντά σε, καὶ λέγεις, “Τίς μου ἥψατοζ'΄ “ 

32 Καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν. 33 Ἢ 

δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα, εἰδυῖα ὃ γέγονεν ϑέπ᾽ 

αὐτῇ, ἦλθε καὶ προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν 

τὴν ἀλήθειαν. 34 ᾽Ο δὲ εἶπεν αὐτῇ, “᾿Θύγατερ, ἡ πίστις 

σου σέσωκέ σε. Ὕπαγε εἰς εἰρήνην καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς 

μάστιγός σου." 

35 Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἔρχονται ἀπὸ τοῦ ἀρχι- 

συναγώγου, λέγοντες ὅτι “Ἢ θυγάτηρ σου ἀπέθανε. Τί 

ἔτι σκύλλεις τὸν διδάσκαλον ́ 
35 Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ϑεὐθέως “ἀκούσας τὸν λόγον 

λαλούμενον λέγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ, “Μὴ φοβοῦ, μόνον 

πίστευε. 37 Καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα Γαὐτῷ συν- 
ακολουθῆσαι εἰ μὴ Τ Πέτρον καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην 

τὸν ἀδελφὸν ᾿Ιακώβου. 38 Καὶ Γἔρχεται εἰς τὸν οἶκον τοῦ 

26 αυὑτης ΜΒΑ, Οε ν5 εαὐυτῆης ΚΟ, ΤΆ 
228 γαρ ΜΡΗ͂ΘΑ, ΤΆ Οε ν5 τὲεν εαυτη Με 

28 'εαν αψωμαι καν των ιματιων αυτοῦ ( (-- αν Β"; του 'Ιματιοῦυ 

ίογ των ψμιαιτιων Ἀ)ν5 ΨὥὲΑ 29 «ευθυς Θ ν5 ϑὲκ 

30 “ευθυς Θ νς Ἄὲᾳ 33 9Θ νς ϑὲΑ 34 “θυγατηρ Β ν5 ϑϑὲκα 
36 ὉκΒ νς ϑίας 836 παρακουσας Β (ππαρακαουσας Μἢ) ν5 Μὲασ 

37 μετ αυὑτου 6 νς ϑὲᾳ 37 ττον Ὲ νς Ἄὲα 
38 Γερχονται ΘΑ ν5 Ψὶ 
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ἀρχισυναγώγου καὶ θεωρεῖ θόρυβον, Τ κλαίοντας καὶ 
ἀλαλάζοντας πολλά. 39 Καὶ εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς, “Τί 
θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε Τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν ἀλλὰ 
καθεύδει. 40 Καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. ΓΟ δὲ ἐκβαλὼν 
πάντας' παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν 
μητέρα καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ 
παιδίον ϑἀνακείμενον. 41 Καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ 
παιδίου λέγει αὐτῇ, “Ταλιθά, κοῦμι,2Ζ΄ ὅ ἐστι μεθερ- 
μηνευόμενον, “Τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειραι3." 42 Καὶ 

εὐθέως ἀνέστη τὸ κοράσιον καὶ περιεπάτει, ἦν γὰρ 
ἐτῶν δώδεκα. Καὶ ἐξέστησαν Τ ἐκστάσει μεγάλῃ. 43 Καὶ 
διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς Γγνῷ τοῦτο, καὶ εἶττε 
δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν. 

6 σις ᾿ς ΚἈϑη|θεῖίρα αἱ ΝαΖαγϑίῃ 

(Μι. 13:54-58) 

6 Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν καὶ "ἦλθεν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ, 
καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 2 Καὶ 

γενομένου σαββάτου, ἤρξατο “ἐν τῇ συναγωγῇ διδάσκειν ἢ 
Καὶ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες, “Πόθεν 
τούτῳ ταῦτα Καὶ τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα αὐτῷ καὶ 
Τδυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ "γίνονται 3 Οὐχ 
οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς Τ Μαρίας, “ἀδελφὸς δὲ" 
᾿Ιακώβου καὶ "᾿Ιωσῆ καὶ ᾿Ιούδα καὶ Σίμωνος Καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ 
ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς" Καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν 
αὐτῷ. 

140 παντας ϑὲ ΘΑ, σε νς απάαντας ΤΕ 
241 κουμι ΜΑ, ΤΕ ν5 κουμ Μ΄6, Οε 

341 ἐγειραι Μ', ΤΆ νβ5 εγειρε ΜΡΙ͂ΘΑ, σε 

42 αὐτὼ ΨΑ νς τούτω ΝΒ, Οὐ ν9 τούτω νὰ (Ἐνς αὐτῶ οτΤτι ΤΆ 

38 ἵκαι θα ν.  Μ 40 Γαυτος Θ νς ὅἌὲΑ 40 9ΧΒ νς Ψϑέας 
42 “«εὐθυς ΝΒ νς Ἄὲας 42 Τευθυς 6, [6ε] νς ϑέγεδα 
43 Γγνοι μῖ5ΒΑ νς Ψέκο 
1 ερχεται Ε νς ἌὲᾳΑ 2.541.3 ΘΟ νς 39ὲ μέδυας 
2 Ται ΝΒ νς 3ϑὲας 2 γινομεναι ΝΒ νς Ἅὲας 
3 ττης Θ ν5 Ἅὲκ 3 και ἀδελφος ΒΟ (κ. ο. αδ. κ)ν5 Ψϑὲκ 
3 ΤΙώσητος Β ν5 9ὲ α΄; (ὠσσηφ Ν) 
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4 “Ἔλεγε δὲ" αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι “Οὐκ ἔστι προφήτης 
ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς συγγενέσι καὶ 
ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ." 5 Καὶ οὐκ ἠδύνατο ἐκεῖ οὐδεμίαν 
δύναμιν ποιῆσαι, εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς 
χεῖρας ἐθεράπευσε. 6 Καὶ ἐθαύμαζε διὰ τὴν ἀπιστίαν 
αὐτῶν. Καὶ περιῆγε τὰς κώμας κύκλῳ διδάσκων. 

[ΙΘςιις (οπλπλϑοϑίοησ ἰῃ 6 Τννοῖνρ 

(Μι. 10:1, 5-15;{Κ.9:1-6Ὶ 

7 Καὶ προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα καὶ ἤρξατο αὐτοὺς 

ἀποστέλλειν δύο δύο, καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν 

πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων. 8 Καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα 
μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν εἰ μὴ ῥάβδον μόνον, μὴ πήραν, μὴ 

ἄρτον,᾿ μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόν, 9 ἀλλ᾽ ὑποδεδεμένους 

σανδάλια καὶ μὴ ἐνδύσησθε δύο χιτῶνας. 10 Καὶ ἔλεγεν 

αὐτοῖς, “Ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ μένετε ἕως 

ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν. 11 Καὶ Γ'ὅσοι ἀν Τ μὴ "Ζδέξωνται 

ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμῶν, ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν 

ἐκτινάξατε τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς 

μαρτύριον αὐτοῖς. Π᾿ μὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται 
Σοδόμοις ἢ Γομόρροις ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει 
ἐκείνῃ.χ΄΄ 

12 Καὶ ἐξελθόντες "'ἐκήρυσσον ἵνα ΓΣμετανοήσωοι, 12 καὶ 
δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον, καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς 

ἀρρώστους καὶ ἐθεράπευον. 

Ιά και εν τοις συγγενεσιίν) ΜΑ, ΤᾺ νϑ5 και εν τοις συγγενευσιν 

αὐτου Β" (γε νϑ και εν τοις συγγενεσιν αὐτου (ἷν5 -- δ᾿ 

25 ηδυνατο Μεΐκ͵, ΤΆ νβ εδυνατο ΜΡΒΈΑΟ, Οε 

311 αν ΜΡΙ'ΝΒΟΙ"Ο, ΤᾺ Οεγ νβ εαν ΜΡΑ 

4 'και ελεγεν Θ νς Ἄὲᾳκ 5. 5312 ΘΟ νς ϑὲΑ 

8 “321 6 νς ϑὲα 11 τ'ος ΚΒΟ "γος 3) Α 
ΤΊ ἴτοπος ΝΒ νϑ5 9ὲ Αοὐ"α ΤΊ γΖδεξηται ΝΒΟ "ἢ νς ἍὲΑ 

11 56 νς Ἄὲα 12 γ'εκηρυξαν Θ νς Ψέᾳ 

12 γΖὥμετανοωσιν Β ν5 ϑὲέκας 
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Ιοῆη ἴῃ6 Βαρίςῖ Ις Βροῆθδαρα 

(Μι. 14:1-12;1Κ.9:7-9) 

14 Καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης, φανερὸν γὰρ 
ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ Γἔλεγεν ὅτι “᾿Ιωάννης ὁ 
βαπτίζων “ἐκ νεκρῶν ἠγέρθη," καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ 
δυνάμεις ἐν αὐτῷ." 

15. ᾿Αλλοι΄ ἔλεγον ὅτι “᾿Ηλίας ἐστίν." 
ΓΑλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι “Προφήτης ἐστὶν ὡς εἷς τῶν 

προφητῶν." 
16 ᾿Ακούσας δὲ" ᾿Ηρῴδης "εἶπεν ϑὅτι “Ον ἐγὼ ἀπε- 

κεφάλισα ᾿Ιωάννην, οὗτός Π' ἐστιν: αὐτὸςχ ἠγέρθη 52ἐκ 
νεκρῶν! ́ 

17 Αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησε τὸν 
᾿Ιωάννην καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ“ διὰ ᾿Ηρῳδιάδα τὴν 
γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὅτι αὐτὴν 
ἐγάμησεν. 

18 Ἔλεγε γὰρ ὁ ᾿Ιωάννης τῷ Ἡρῴδῃ ὅτι “Οὐκ ἔξεστί 
σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου." 19 ἫἪ δὲ 
᾿Ηρῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι, καὶ 
οὐκ ἠδύνατο: 20 ὁ γὰρ Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν ᾿Ιωάννην, 
εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ συνετήρει αὐτόν. 
Καὶ ἀκούσας" αὐτοῦ πολλὰ "ἐποίει, καὶ ἡδέως αὐτοῦ ἤκουε. 

21 Καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου, ὅτε ῬἩρῴδης τοῖς 
γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον "ἐποίει τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ καὶ 
τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας, 22 καὶ 
εἰσελθούσης τῆς θυγατρὸς “'αὐτῆς τῆς) ᾿Ηρῳδιάδος καὶ 
ὀρχησαμένης “ἧΖκαὶ ἀρεσάσης) τῷ Ἡρῴδῃ καὶ τοῖς 

44“ 

115 αλλοι Μρ', ΤᾺ νς δε ΜΡΙ͂ΘΑ, σε 

215 ἐστιν ὡς ἌὲΑ νος ὡς 6, οε νς ἐστιν η ὡς ΤΆ 
316 δε Μρ'σ, νς το ΜρΙΝΒΑ, ΤῈ (σε 

417 εν φυλακη ϑϑὲ 6 (ἡ Ρείοτο και Α), Οε νς εν τη φυλακη ΤΕ 
520 ἀακουσας ΜΘΑ, ΤΆ (τε νς ακουων Μ' 

14 "ελεγον Β νς ϑϑέκας 
14 “εἐγηγερται εκ νεκρων ΝΒ νς 3ὲ; (ηγερθη εκ νεκρων Ὁ; εκ 
νεκρων ανεστη Α) 16 Γελεγεν Θ νς ϑὲα 16 9κΒ νς ϑὲας 
16 'κΒ νς ϑέας 16 ΠΝ Β νς ἃ (απο των νεκρων Ο) 
20 "ηπορει ΝΒ ν5 Ψϑὲέας 21 τεποιησεν Θ νς ϑὲᾳα 
22 “'Ιαυτου ΚΒ νς ϑὲέκαο 22 ΞΖηρεσεν Ο νς ϑὲέγέδᾳ 
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συνανακειμένοις, εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ κορασίῳ, “Αἴτησόν 
με ὃ ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοί." 23 Καὶ ὥμοσεν αὐτῇ Τ΄ ὅτι 
“Ὁ ἐάν με αἰτήσῃς δώσω σοι ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας 
μου.΄ 

24 Ἢ δὲ" ἐξελθοῦσα εἶπε τῇ μητρὶ αὐτῆς, “Τί 
"αἰτήσομαι 

Ἢ δὲ εἶπε, “Τὴν κεφαλὴν ᾿Ιωάννου τοῦ "ΖΣΒαπτιστοῦ!" 
25 Καὶ εἰσελθοῦσα “εὐθέως μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν 

βασιλέα ἠτήσατο, λέγουσα, “Θέλω ἵνα μοι δῷς ἐξαυτῆςϊ 
ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν ᾿Ιωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ." 

26 Καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ βασιλεύς, διὰ τοὺς ὅρ- 
κους καὶ τοὺς “συνανακειμένους οὐκ ἠθέλησεν “(αὐτὴν 
ἀθετῆσαι." 27 Καὶ εὐθέως ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπε- 
κουλάτορα' ἐπέταξεν "ἐνεχθῆναι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 
“Ὁ δὲ" ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ 
28 καὶ ἤνεγκε τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἔδωκεν 
αὐτὴν τῷ κορασίῳ, καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ 
αὐτῆς. 29 Καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον καὶ ἦραν 
τὸ πτῶμα αὐτοῦ καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ. 

Ιθϑςις ἔθρας [ῃ6 Εν Τῃοι πα 
(Μιῖ. 14:13-21;1Κ.9:10-17;η. 6:1-14) 

30 Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, 
καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα, ϑκαὶ ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα 
ἐδίδαξαν. 31 Καὶ Γ'εἶπεν αὐτοῖς, “Δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ᾽ 
ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον καὶ "Σαναπαύεσθε ὀλίγον." ἬἯσαν 
γὰρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες πολλοί, καὶ οὐδὲ φαγεῖν 

.27 σπεκουλατορα ΜΕΒΑ, Οε ν5 σπεκουλατωρα Μ', ΤΆ 
229 εν 3) ΘΑ οε νς Ἔτω ΤᾺ 

23 ἴπολλα ψγ45͵ [0] νϑς 3 ΚΒΑ 23 ΄ο τι (ογ οτι) μ45Β νς 3ὲ κα 
24 ΄και ΝΒ νς ϑὲκας 24 γ'αιτησωμαι ΘΑ νς Μὲ 
24 Γξἔβαπτιζοντος ΝΒ νς θέας 
25 "εευθυς γόδὴ“ 6 νς ἌὲΑ 25 "321 6 νς 3 ὲΑ 
26 Γανακειμενους Β ν5 ϑὲ κα "Ὁ 26 δ νς ἌὲΑ 
27 "ευθυς Θ νς ὲκ 27 "ενεγκαῖι (ΒΟ νς ἍἌ᾽κ 
27 και ΒΟ νς 33 Α; (--ο δε, νθΓ56 27, ἴο την κεφαλην αὑτου, νθῖ56 
28 Ν) 30 96 νς ΜΑ 31 Γἵλεγει 6 νς ΣΝ 
231 "ξΣαναπαυσασθε ΒΑ (() νς Ψϑὲ (κ) 
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εὐκαίρουν. 32 Καὶ ἀπῆλθον “εἰς ἔρημον τόπον τῷ 

πλοίῳ κατ᾽ ἰδίαν. 33 Καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας", καὶ 

ἐπέγνωσαν ϑαὐτὸν πολλοί, καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν 

πόλεων συνέδραμον ἐκεῖ καὶ προῆλθον αὐτοὺς "καὶ 

συνῆλθον πρὸς αὐτόν. 34 Καὶ ἐξελθὼν “εἶδεν ὁ ᾿Ιησοῦς" 
πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ Γαὐτοῖς ὅτι ἦσαν ὡς 
πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα, καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς 

πολλά. 
35 Καὶ ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης, προσελθόντες αὐτῷ 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ "λέγουσιν ὅτι “΄Ἐρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ 
ἤδη ὥρα πολλή. 36 ᾿Απόλυσον αὐτούς, ἵνα ἀπελθόντες εἰς 
τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς 

(ἄρτους. Τί γὰρ φάγωσιν οὐκ ἔχουσιν.) 
37 '᾽Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, “Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς 

φαγεῖν." 

Καὶ λέγουσιν αὐτῷ, “᾿Απελθόντες ἀγοράσωμεν δηνα- 
ρίων διακοσίων“ ἄρτους καὶ Γδῶμεν αὐτοῖς φαγεῖν 

38 ᾽Ο δὲ λέγει αὐτοῖς, “Πόσους ἄρτους ἔχετε Ὑπά- 
γετε καὶ ἴδετε.΄ 

Καὶ γνόντες λέγουσι, “Πέντε, καὶ δύο ἰχθύας." 39 Καὶ 
ἐπέταξεν αὐτοῖς ἀνακλῖναι πάντας συμτόσια συμπόσια 
ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ. 40 Καὶ ἀνέπεσον πρασιαὶ πρασιαὶ 
ἀνὰ ἑκατὸν καὶ "ΣΖανὰ πεντήκοντα. 41 Καὶ λαβὼν τοὺς 
πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν 
οὐρανὸν εὐλόγησε καὶ κατέκλασε τοὺς ἄρτους καὶ ἐδίδου 
τοῖς μαθηταῖς ϑαὐτοῦ ἵνα "παραθῶσιν αὐτοῖς, καὶ τοὺς δύο 

.21 εὐκαιρουν ΜΝΕΒΑ, Οε νς ηυκαιρουν Ο, ΤΆ 
232 ἀπηλθον ΜΝΒΑ, ΤΆ (γε νβ απηλθεν Μ' 

333 ὑπαγοντας Ψὲ ΚΒΑ, Οὐ ν5 Ἐοι οχλοι ΤΆ 

437 δηναριων διακοσιων 3)ὲ ΚΒΑ, Οε νς διακοσιων δηναριων ΤᾺ 

32 'εν τω πλοιω εἰς ερημον τοπον Β (-- τω Ν)ν5 ΨἍὲα 

33. 9ΒἘ νς Μ (αυτους ΝΑ) 
33 ΝΒ νς Μὲ (και συνεδραμον προς αὑτον Α) 

34 “1 ΝΒ νς Μ (231 ΑἹ) 34 ταυτους ΝΒ νς Ψὲᾳα 
35 Γελεγον ΝΒ νς ΨἌὲᾳΑ 

36 “τι φαγωσιν μ45ΒἘ (Ἐ βρωματα Βεοίοτϑο τι κ)νς Ψὲέᾳ 
37 Γδωσομεν ψμ45ΒΑ νς Μὲ; (δωσωμεν Ἀ) 38 ὉΧΒ νς Ἄὲκ 
40 Γ' Ζκατα ΝΒ νς 33) 4; (-- ανα' ἴο πεντηκοντα μ45) 

41 ὁχΒ νς Ψϑὲγδα, [0ε] 41 παρατιθωσιν Μ'Β ν5 ΜΙὶ μέ5α 

120 ΜΑΚΚ 6:42-52 

ἰχθύας ἐμέρισε πᾶσι. 42 Καὶ ἔφαγον πάντες καὶ 
ἐχορτάσθησαν. 43 Καὶ ἠραν "κλασμάτων δώδεκα 'κοφίνους 
πλήρεις" καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων. 44 Καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες 
τοὺς ἄρτους πεντακισχίλιοι ἄνδρες. 

Ιθςις νναῖίκς οὴ ἴῃ δ5θἃ 

(Μι. 14:22-33;}η. 6:15-21) 

45 Καὶ "εὐθέως ἠνάγκασε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι 
εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς Βηθσαϊδάν, 
ἕως αὐτὸς ἀπολύσῃ τὸν ὄχλον. 46 Καὶ ἀποταξάμενος 
αὐτοῖς ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. 47 Καὶ ὀψίας 
γενομένης, ἦν τὸ πλοῖον ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ αὐτὸς 
μόνος ἐπὶ τῆς γῆς. 48 Καὶ Γεἶδεν αὐτοὺς βασανιζομένους ἐν 
τῷ ἐλαύνειν, ἦν γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς. ΘΚαὶ περὶ 
τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς 
περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης, καὶ ἤθελε παρελθεῖν 
αὐτούς. 49 Οἱ δέ, ἰδόντες αὐτὸν “περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς 
θαλάσσης, ἔδοξαν “φάντασμα εἶναι", καὶ ἀνέκραξαν: 
50 πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδον καὶ ἐταράχθησαν. “Καὶ εὐθέως" 
ἐλάλησε μετ᾽ αὐτῶν, καὶ λέγει αὐτοῖς, “Θαρσεῖτε! ᾿Εγώ 
εἰμι’ μὴ φοβεῖσθε." 51 Καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ 
πλοῖον, καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. Καὶ λίαν 5' ἐκ περισσοῦν ἐν 
ἑαυτοῖς ἐξίσταντο σ“Ζκαὶ ἐθαύμαζον. 52 Οὐ γὰρ συνῆκαν 
ἐπὶ τοῖς ἄρτοις, “ἦν γὰρ" αὐτῶν ἡ καρδία πεπτωρωμένη. 

'44 τους αρτους Ψϑὲ ΒΑ, [(ε] νς τους αρτοὺυς ὠσειῖ ΤΕ νϑ5 ὡς Ν᾿ ν5 
ΒΕΞΙ » 45 

245 αἀποολυση ΜΑ, ΤᾺ ν5 απολύσει Μ' νς απολύει ΝΒ, Ογ 

352 αὐτων η καρδια ϑὲ ΒΑ Οε νϑο η καρδια αυὐτων ΤῈ 

43 Γκλασματα γ}45Β νς Ἅέκα 
43 'κοφινων πληρωματα γ45Χ8Β νς ΨὲᾳΑ 
45 “εὐθὺς ΚΒ νς ΨἌὲᾳΑ 48 "ι'ῖδων ΝΒ ν5 ϑὲ μέσα 48 οχβνς ἍὲΑ 
49 2.41 ΝΒ να 49 'οτι φαντασμα εστιν ΣΒ νϑΞ ΨιΑ 
50 'ο δε ευθυς ΝΒ νς ΨΑ 51 ΟἸΧΝΒ νς 3 Α, [(ε] 

51 Π2χΒ νς Ψὲᾳ 52 αλλ ην ἈΒ νς Ἄὲᾳ 
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Μμᾶηγ Τουςῇ [695 ἃηα Αγ Μδαὰθ ννῇο!θ 

(Μι. 14:34-36) 

53 Καὶ διαπεράσαντες “ἦλθον ἐπὶ τὴν γῆνϊ Τ Γεν- 

νησαρὲτ' καὶ προσωρμίσθησαν. 54 Καὶ ἐξελθόντων 

αὐτῶν ἐκ τοῦ πλοίου, "εὐθέως ἐπιγνόντες αὐτόν, 
55 "'περιδραμόντες ὅλην τὴν “Ζπερίχωρον ἐκείνην 
ΤτΤἤρξαντο ἐπὶ τοῖς κραββάτοις2 τοὺς κακῶς ἔχοντας 
περιφέρειν ὅπου ἤκουον ὅτι ϑέκεϊ ἐστι. 56 Καὶ ὅπου ἂν 
εἰσεπορεύετο εἰς κώμας ἢ Τ' πόλεις ἢ Τ2 ἀγρούς, ἐν ταῖς 
ἀγοραῖς "᾿ἐτίθουν τοὺς ἀσθενοῦντας, καὶ παρεκάλουν 
αὐτὸν ἵνα κἂν τοῦ κρασττέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἅψωνται. 
Καὶ ὅσοι ἂν ΓΖἥπττοντο αὐτοῦ ἐσώζοντο. 

[ΘΠ] πηθηΐ (οπηθς ἔγογη νν 1 η 

(Μι. 15:1-20) 

Καὶ συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καί τινες τῶν 
γραμματέων, ἐλθόντες ἀπὸ “ἰεροσολύμων. 2 Καὶ 

ἰδόντες τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 7 κοιναῖς χερσί, τοῦτ᾽ 
ἔστιν ἀνίπτοις, "᾿ἐσθίοντας "ΓΖάρτους ἐμέμψαντο 3 Οἱ γὰρ 
Φαρισαῖοι καὶ πάντες οἱ ᾿Ιουδαῖοι, ἐὰν μὴ πυγμῇ νίψωνται 
τὰς χεῖρας, οὐκ ἐσθίουσι, κρατοῦντες τὴν παράδοσιν τῶν 

πρεσβυτέρων. 4 Καὶ "ἀπὸ ἀγορᾶς, ἐὰν μὴ βαπτίσωνται, 
οὐκ ἐσθίουσι. Καὶ ἄλλα πολλά ἐστιν ἃ παρέλαβον κρατεῖν, 
βαπτισμοὺς ποτηρίων καὶ ξεστῶν καὶ χαλκίων "καὶ κλινῶν.Ν 

153 Γεννησαρετ ΜϑκΑ, ΤᾺ (γε νβ Γ[ενησαρετ Μϑὶ νς Γ[εννησαρεθ 
ΜΡῚΒν 

255 κραββατοις Μ', ΤΆ νς κραβαττοις ΜΡ'Β'Α, (γε νβ κραβακτοις κ᾿ 
32 ἐμεμψαντο Μ', ΤΆ ν5 -- ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΟἍ 

53 72-41 ΚΒ νς ΨίΑα 53 τεὶς ΚΒ νς ἍὲκΑ 54 «εὐθυς ΚΒ νς ΨἌὲΑ 
55 "'περιεδραμον ΝΒ νς ἍὲΑ 55 ΓΖχωραν ΣΒ ν5 Ἅὲέᾳ 
55 Τκαι ΝΒ νς Ψὲᾳ 55 ὍνΒ νς Ψὲᾳ 56 Τ' 2 εἰς ΚΒ νς ΨἍὲΑ 
56 "'ετιθεσαν ΝΒ ν5 ΨἍὲᾳα 56 Ζηψαντο ΧΒ νς Ἅὲᾳ 
2 Τοτι ἈΒ ν5 Ψὲᾳ 2 γ"'εσθιουσιν ΝΒ ν5 Ψὲκα 
2 "ξτους αρτους Β νς ϑὲα; (αρτον Ἀ) 4 «απ ΒΑ ν5 Μὲκ 
4 μΒ νς ἍΨέὲα, [οε] 

1517 ΜΑΚΚ 7:5-515 

5 ΠΓΈπειτα ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ 
γραμματεῖς, “Διὰ τί οἱ μαθηταί σου οὐ περιτατοῦσιϊ κατὰ 
τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων, ἀλλὰ "Ζἀνίπτοις χερσὶν 
ἐσθίουσι τὸν ἄρτον 

6 Ὁ δὲ οἰ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς 92ὅτι “Καλῶς 
“προεφήτευσεν ᾿Ησαΐας περὶ ὑμῶν τῶν ὑποκριτῶν, ὡς 
γέγραπται, 

«Οὗτος ὁ λαὸς τοῖς χείλεσί με τιμᾷ, 
Ἢ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀτπτ᾽ ἐμοῦ. 

7 Μάτην δὲ σέβονταί με, 
Διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων.» 

ὃ ᾿Αφέντες γὰρ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ κρατεῖτε τὴν 
παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, Πβαπτισμοὺς ξἕξεστῶν καὶ 
ποτηρίων, καὶ ἄλλα παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε.ν ́  
9 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, “Καλῶς ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν τοῦ 
Θεοῦ, ἵνα τὴν παράδοσιν ὑμῶν "τηρήσητε. 10 Μωσῆς γὰρ 
εἶπε, «Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου,» καί, 

«Ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω.» 
11 Ὕμεϊς δὲ λέγετε, ΄᾿Εὰν εἴπῃ ἄνθρωπος τῷ πατρὶ ἢ τῇ 
μητρί, “Κορβᾶν΄ (ὅ ἐστι, δῶρον) “ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφελη- 
θῇς ́- 12 οἸκαὶ οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τῷ πατρὶ 
οξαὐτοῦ ἢ τῇ μητρὶ ΘΡαὐτοῦ, 13 ἀκυροῦντες τὸν λόγον τοῦ 
Θεοῦ τῇ παραδόσει ὑμῶν ἡ παρεδώκατε. Καὶ παρόμοια 
τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε.΄ 

14 Καὶ προσκαλεσάμενος Γ'πάντα τὸν ὄχλον ἔλεγεν 
αὐτοῖς, “Γ2᾽ Ακούετέ μου πάντες καὶ ΓΞσυνίετε. 15 Οὐδέν 
ἐστιν ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς αὐτὸν ὃ 

5 τῖκαι ΝΒ νς Ψὲα 5. 5451-.3 ΚΒ νς 3ϑὲγ5 4 
5 "Ζκοιναις μ45Ν" (κοναις Β") ν5 ΨῈΑ 
6 9! 2 νς ϑὲμσα' 6 -επροφητεῦσεν ΝΒ" ν5 δ᾽ Α 
6 Τοτι ΝΒ, [(Ἅ] νς ἍὲᾳΑ 8 ὁγμέδπβ νς ΨέΑ 
8 Πγέ5ν νς Μὲ (βαπτισμοῦυ ίογ βαπτισμους, -- αλλα Α) 

9 γστησητε νς Μὲέκα; (τηρητε Β) 12 οἵκΒ νς Ψϑὲγτδᾳ 

12 92 ὅν νς 4 14 τ'πταλιν ΚΒ νς Ἅέα 
14 γτξακουσατε Β νς Μὲνκ (Α) 14 "συνετε Β νς Ψὲκ (Α) 

6,7 Ι5. 29:13 ΙΧΧ Τ0 ἔχ. 20:12; 21:17; θ ουΐ. 5:16 
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δύναται “'αὐτὸν κοινῶσαι": ἀλλὰ τὰ ΄ Σἐκπορευόμενα ἂπ᾽ 

αὐτοῦ, ἐκεῖνά" ἐστι τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον. 16 ΠΕΪ τις 

ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω ν΄ 17 Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον 

ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ “περὶ 

τῆς παραβολῆς." 18 Καὶ λέγει αὐτοῖς, “Οὕτω καὶ ὑμεῖς 

ἀσύνετοί ἐστεῦῷ Οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ ἔξωθεν εἰσ- 

πορευόμενον εἰς τὸν ἄνθρωπον οὐ δύναται αὐτὸν 

κοινῶσαι, 19 ὅτι οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν 

ἀλλ᾽ εἰς τὴν κοιλίαν, καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται, 

γκαθαρίζον πάντα τὰ βρώματα 20 Ἔλεγε δὲ ὅτι “Τὸ 
ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον, ἐκεῖνο κοινοῖ τὸν 
ἄνθρωπον. 21 Ἔσωθεν γάρ, ἐκ τῆς καρδίας τῶν ἀἂν- 
θρώπτων, οἱ διαλογισμοὶ οἱ κακοὶ ἐκπορεύονται, ἥμοιχεῖαι, 

πορνεῖαι, φόνοι, 22 κλοταί,; πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, 

ἀσέλγεια, ὀφθαλμὸς πονηρός, βλασφημία, ὑπερηφανία, 

ἀφροσύνη. 23Πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ ἔσωθεν 
ἐκπορεύεται καὶ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον .΄ 

Α ἀρητίθ ᾿ς ΒΙΘ596α ίογ Ηθγ Βαϊῖῃ 
(Μι. 15:21 -28) 

24 “Καὶ ἐκεῖθεν" ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ μεθόρια Τύρου 
Πκαὶ Σιδῶνος. Καὶ εἰσελθὼν εἰς; οἰκίαν οὐδένα ἤθελε 
γνῶναι, καὶ οὐκ ἠδυνήθη λαθεῖν. 25 “᾿Ακούσασα γὰρ" γυνὴ 
περὶ αὐτοῦ, ἧς εἶχε τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα 
ἀκάθαρτον, ἐλθοῦσα προσέπεσε πρὸς τοῦς πόδας αὐτοῦ. 
26 ’ Ἣν δὲ ἡ γυνὴ ᾿Ελληνίς, ΣυραφοινίκισσαΖ τῷ γένει, καὶ 
ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς 
αὐτῆς. 

"24 εἰς ϑέκβα, οὐ νβ την ΤΆ 
226 Συραφοινικισσα ΜΒ νϑ5 Συροφοινικισσα γόδηόνα, Οε νβ Συρο- 

φοινισσα ΤΆ 

326 εκβαλη Μὲ μέ5ΧΒΑ, οὐ νβ εκβαλλη ΤΆ 

15 “'Ικοινωσαι αὐὑτον Κ᾿ νς 3 Α; (το κοινουν αὑτον Β) 

15. “2εκ του ανθρωπου εκπορευομενα ΧΒ ν5 Μὲᾳα 

16 “μΒ νς 3ὲΑ 17 “την παραβολην ΝΒ ν5 Ψὲᾳ 
19 Γκαθαριζων ΝΒΑ ν9. Μ 21,22 “2431 ΚΒ νς ἍὲΑ 

24 ΄εκειθεν κὶ (εκειθε δε Β") ν5 Ψὲα 24 τγρρια ἈΒ ν5 Ψέᾳ 

24 ΠΌγνΘ νς ϑέκβα 25 “αλλ εὐθὺς ἀκουσασα (Ν) Β ν5 Ψέᾳ 
26 “3241 γμέ5χΒ νς ΨέὲΑα 
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27΄Ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν" αὐτῇ, “Αφες πρῶτον χορ- 
τασθῆναι τὰ τέκνα, οὐ γὰρ ἧ'καλόν ἐστιΐϊ λαβεῖν τὸν 
ἄρτον τῶν τέκνων καὶ “Ζβαλεῖν τοῖς κυναρίοις.ἴ" 

28 Ἣ δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ, “Ο'Ναί, Κύριε, καὶ 
οξγὰρ τὰ κυνάρια “ὑποκάτω τῆς τραπέζης ἐσθίει" ἀττὸ τῶν 
ψιχίων τῶν τταιδίων .΄ 

29 Καὶ εἶπεν αὐτῇ, “Διὰ τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε, 
ἐξελήλυθε τὸ δαιμόνιον ἐκ τῆς θυγατρός σου.“ 30 Καὶ 
ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς εὗρε “τὸ δαιμόνιον 
ἐξεληλυθὸς καὶ τὴν θυγατέρα βεβλημένην ἐπὶ τῆς κλίνης." 

Ιθςιι5 Ηραδΐὶς ἃ  θαί Μιωῖθ 

31 Καὶ πάλιν ἐξελθων᾽ ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου “καὶ Σιδῶνος 
ἦλθε" "πρὸς τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας ἀνὰ μέσον τῶν 
ὁρίων Δεκαπόλεως. 32 Καὶ φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν 
τμογγιλάλον“ καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα ἐπιθῇ αὐτῷ τὴν 
χεῖρα. 33 Καὶ ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὄχλου κατ᾽ 
ἰδίαν ἔβαλε τοὺς δακτύλους αὐτοῦ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ καὶ 
πτύσας ἥψατο τῆς γλώσσης αὐτοῦ. 34 Καὶ ἀναβλέψας εἰς 
τὸν οὐρανὸν ἐστέναξε, καὶ λέγει αὐτῷ, “᾿Εφφαθά;,΄ ὅ ἐστι, 
“Διανοίχθητι.΄ 35 Καὶ εὐθέως “διηνοίχθησαν αὐτοῦ αἱ 
ἀκοαί, καὶ ἐλύθη ὁ δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει 
ὀρθῶς. 36 Καὶ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ Γεἴπτωσιν: ὅσον 
δὲ θαὐτὸς αὐτοῖς διεστέλλετο, Τ μᾶλλον περισσότερον 
ἐκήρυσσον. 

37 Καὶ ὑπερπερισσῶς ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες, “Καλῶς 
πάντα πεποίηκε. Καὶ τοὺς κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν καὶ ϑτοὺς 
ἀλάλους λαλεῖν." 

131 εξελθων ΜρΙ͂ΝΒΑ, ΤΆ ΟΥγ ν5 το ἰΙησους Μ' 
232 μογγιλαλον Μὶ να μογιλαλον ΜΙ γό5Ν ΒΊΑ, ΤᾺ Οἵ 

27 και ελεγεν ΚΒ νε ΨὲΑ 27 “ΙΒ νς ΨὲΑ 

27 “2231 γήδυάχΒ γς 1 Σ18 οἵμήβ γς 3 κΒα 
28 ο2γμάϑγβ νς ΨὲΑ 
28 ᾿ὑποκατω τῆς τραπεζης εσθιουσιν Β ν5 “3ὲΑ; (εσθιουσιν 
απόκατω τῆς τραπέεζης Ν") 29 53.612 (κΚ) Β νς 9ϑὲ γέδνϑα 
30 “το παιδιον βεβλημενον ἐπι την κλινην καὶ το δαιμονιον 
εξεληλυθος ΝΒ ν5 3Ψὲ γήδὰ 317 ηλθεν δια Σιδωνος ΝΒ ν5 Μὲ γέδα 

31 Γεις ΝΒ νς Ἄ)Α 32καὶ ΝΒ νς ϑϑέγσα 35 ὉχΒ νς 3 γ΄5., [(ε] 

35 Τηνοιγησαν (ηνυγησαν ΚΝ) Β νε 3ὲα 36 λεγωσιν γ45 "ΝΒ ν5 ϑ3ὲΑ 

36 ΒΑ νυ  Μ 36 Ταυτοι ΝΒ νς Ψὲᾳκ 37 νβΒ νς Ψὲα, [(ε] 
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[Ιθςιις ἔθρας ἴῃ ἔουγ Τῃοιιϑᾶπηα 

(Μι. 15:32-39) 

Νν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις Γππταμπτόλλου ὄχλου ὄντος καὶ 

ὃ μὴ ἐχόντων τί φάγωσι, προσκαλεσάμενος Βὸ ᾿Ιησοῦςν 
τοὺς μαθητὰς ϑαὐτοῦ λέγει αὐτοῖς, 2 “Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ 
τὸν ὄχλον ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσί μοι καὶ οὐκ 
ἔχουσι τί φάγωσι. 3 Καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς 
οἶκον αὐτῶν ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῷ, “τινὲς γὰρ᾽ αὐτῶν 
τμακρόθεν ἥκουσι.“ 

4 Καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, “Πόθεν 

τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι ἄρτων ἐπ᾽ ἐρημίας 
5 Καὶ ἐπηρώτα αὐτούς, “Πόσους ἔχετε ἄρτους 
Οἱ δὲ εἶπον, “πτά." 6 Καὶ "'παρήγγειλε τῷ ὄχλῳ 

ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους 
εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα 
γζΣπαραθῶσι, καὶ πταρέθηκαν τῷ ὄχλῳ. 7 Καὶ εἶχον ἰχθύδια 
ὀλίγα: καὶ Γεὐλογήσας εἶπε παραθεῖναι καὶ αὐτά 
8 ΄Εφαγον δὲ" καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν περισσεύματα 
κλασμάτων ἑπτὰ σπυρίδας. 9 ᾽Ησαν δὲ Ποὶ φαγόντεςν ὡς 
τετρακισχίλιοι. Καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς. 10 Καὶ “εὐθέως 
ἐμβὰς" εἰς τὸ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἦλθεν εἰς 
τὰ μέρη Δαλμανουθά. 

'2 ἡμεραι τρεῖς ΜΡΙ͂ΝΑ, Οτ νς ἡημερας τρεῖς Μϑ', ΤΆ ν5 ημεραις 
τρισιν Β 

23 νηστεις ΜΒΑ, ΤΆ (γε νϑς νηστις Μ'Ν 
33 ηκουσι(ν) Μ νΞς ηκασι(ν) ΚΑ, ΤΕ (τ νϑ εἰσιν Β 

46 ἀαρτους ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΤΆ ΟΥ ν5 και ΜΡ 
57 παραθειναι καὶ αυταὰ Μὶ, ΤᾺ ν5 παραθηναι και αὑτὰ Μϑ' νΞς καὶ 
ταυτα παρατιθεναι Β, Οντ ν56 καὶ ταυταὰα παραθετε Ὁ νϑ 

παρατεθηναι καὶ αὑτὰ Α ν5 παρεθηκεν ΚΝ’ 

1 "παλιν πολλου ΚΒ ν5 ΜέΑ 1ΠΚΒΑν. Μ 1 ον νς 3 Βα 
3 ΄και τινες ΝΒ νς Ψὲᾳ 3 Ταπο ΝΒ νς Ψϑὲκ 
4 τοτι ποθεν Β νς ϑὲΑ; (και εἶπαν ποθεν Ν) 

5 Ἴρωτα ΜΒ νς Ψὲᾳκ 
6 "'παραγγελλει ΝΒ νς ὲας 6 "Σπαρατιθωσι(ν) Θ νς ϑἌὲΑ 
7 "εὐυλογησας αυτα Θ ν5 Μ; (ταυτα ευλογησας Α) 
8 και εφαγον 6 νς Ψὲᾳ 9 ΠχΒ νς ϑέαςο 
10 'ευθυς εμβας 6 νς Ψὲ (Α) 

1535 ΜΑΝΚ 8:11 -20 

ΤΗΘ ΡΏδΙσθθς 566ΚΑ δίρη 
(Μι. 16:1-4) 

11 Καὶ ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι καὶ ἤρξαντο συζητεῖν αὐτῷ, 
ζητοῦντες παρ᾽ αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, 
πειράζοντες αὐτόν. 12 Καὶ ἀναστενάξας τῷ πνεύματι 
αὐτοῦ λέγει, “Τί ἡ γενεὰ αὕτη “σημεῖον ἐπιζητεῖ" ᾿Αμὴν 
λέγω ὑμῖν, εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον!" 

Βοννᾶγθ οἵ 6 ἰϑᾶἄνθῃ οἱ ἴῃς Ρῇδγίςθος ἀπα Ηργοα 

(Μι. 16:5-12) 

12 Καὶ ἀφεὶς αὐτούς, “ἐμβὰς πάλινϊ εἰς πτλοῖον' ἀπῆλθεν 
εἰς τὸ πέραν. 14 Καὶ ἐπελάθοντοξ λαβεῖν ἄρτους, καὶ εἰ μὴ 
ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον μεθ᾽ ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ. 15 Καὶ 
διεστέλλετο αὐτοῖς, λέγων, “'Ορᾶτε, βλέπετε ἀπὸ τῆς 
ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ τῆς ζύμης ᾿Ηρῴδου.΄ 

16 Καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους, λέγοντες ὅτι 
“ἴΑρτους οὐκ Γἔχομεν." 

17 Καὶ γνοὺς Πὸ ᾿Ιησοῦςν λέγει αὐτοῖς, “Τί διαλογίζεσθε 
ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε Οὔπω νοεῖτε οὐδὲ συνίετε ΘΟ ́ΕΤι 
πεττωρωμένην ἔχετε τὴν καρδίαν ὑμῶν 18 ᾿Οφθαλμοὺς 
ἔχοντες οὐ βλέπετε καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε Καὶ οὐ 
μνημονεύετε 19 Ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς τοὺς 
πεντακισχιλίους, πόσους κοφίνους “πλήρεις κλασμάτων" 
ἤρατεϑ΄ 

Λέγουσιν αὐτῷ, “Δώδεκα. 
20“ Ὅτε δὲ" τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς τετρακισχιλίους, 

πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ἤρατε" 
20] δὲ εἶπον," “ἱΕπτά." 

᾽13 εἰς πλοιον ΜΑ νϑ εἰς το πλοιον Μ' 535, ΤΆ νβ -- Ο, οἵ 

214 ἐπελαθοντο ΜΡκαῦ, ΤᾺ Ογε νβ ἐπελαθοντο οι μαθηται αυτου 
Μὶψμ 45 νς εἐπελαθεντο Β" 

12 ζητεῖ σημειον Θ νς 33ὲ 4; (σημειον αἰτεῖ μ45 13 “γμέδανς ΨθὲΑ 
16 ὁγέ5νΒ νς Ψϑὲκαλςο 16 Γεχουσιν γμ45Β νς Ψέκας 
17 ΠΒ νς έν "αὺὸ 17 ὁμ456 νς ἍὲΑ 
19 'κλασματων πληρεις 6 νς Μὲ (πληρης κλασματων Α) 
20 “'οτε Β νς 3) Α; (οτε δε και (; οτε και Ν) 
20 “Ζκαι λεγουσιν αὐτω ΒΟ (-- αὑτω Ν), [(ε] νς 9έγήδνακ 
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21 Καὶ ἔλεγεν' αὐτοῖς, “Πῶς οὐ συνίετε" 

ΙΘςιις Ηραδΐὶς ἃ ΒΙ͂| πα δὴ αἱ Βοίῃςαι! αδ 

22 Καὶ "ἔρχεται εἰς Βηθσαϊδάν. Καὶ φέρουσιν αὐτῷ 

τυφλὸν καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἅψηται. 23 Καὶ 

ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ "᾿ἐξήγαγεν αὐτὸν 

ἔξω τῆς κώμης, καὶ πτύσας εἰς τὰ ὄμματα αὐτοῦ, ἐπιθεὶς 

τὰς χεῖρας αὐτῷ, ἐπηρώτα αὐτὸν εἴ τι ΓΣβλέπει. 
24 Καὶ ἀναβλέψας ἔλεγε, “Βλέπω τοὺς ἀνθρώπους ὅτι 

ὡς δένδρα ὁρῶ περιπατοῦντας." 

25 Εἶτα πάλιν ἐπέθηκε τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλ- 

μοὺς αὐτοῦ καὶ “ἐποίησεν αὐτὸν ἀναβλέψαι. Καὶ 

ἀποκατεστάθη καὶ ἀνέβλεψε τηλαυγῶς "ἅπαντας. 

26 Καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς τὸν" οἶκον αὐτοῦ, λέγων, 

“Μηδὲ εἰς τὴν κώμην εἰσέλθῃς Πμηδὲ εἴπῃς τινὶ ἐν τῇ 

κώμῃ.ν΄΄ 

Ροίϑι (ζοηΐίθςοϑςος [6515 5 ἴῃ 6 (τοῖ 

(Μι. 16:13-20; [Κ. 9:18-20) 

27 Καὶ ἐξῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὰς 
κώμας Καισαρείας τῆς Φιλίππου: καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα 
τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, λέγων αὐτοῖς, “Τίνα με λέγουσιν οἱ 
ἄνθρωποι εἶναι 

28 Οἱ δὲ “'Ιἀπεκρίθησαν, ““᾿Ιωάννην τὸν Βαπτιστήν, καὶ 

ἄλλοι ᾿Ηλίαν, ἄλλοι δὲ ΓξΣξἕνα τῶν προφητῶν." 

121 ελεγεν Ψέ ΘΑ, ΤΆ Οἐ νς λεγει Μ' 

221 πως ου ΜΒ, ΤΆ νς πτως οὕτω ΜΙΑ νβ οὔπω ΝΟ, Οε 

325 αποκατεσταθη Μρὶ, ΤᾺ νς απεκατεσταθη ΜΊΑ νς απεκα- 
τεστη δῷ, (γε νς απτοκατέεστη Β 

425 ἀνεβλεψε Μ' νς ενεβλεψεί(ν) ΜΡίΑσ, ΤΆ νβ5 ἐενεβλεπεν Β, (γ νϑ 

εβλεψεν κ" 

526 τον Μρὶ, ΤᾺ νς - ΜΗ͂ΘΑ, Οε 

22 Γερχονται ΒΟ νς Ψϑὲκ"α 23 Γ'εξηνεγκεν Θ ν5 ἍὲΑ 

23 ζΖὥβλεπεις ΒΟ ν5 Μὲέκα 25 διεβλεψεν Θ νς 3ὲκ 

25 απαντα Θ ν5 Μὲέκα 26 κΒ νς ϑέαο 
28 Γ'εἰπταν αυὐτω λεγοντες οτι "ΒΟ", [0ε] ν9 Ψϑὲα 

28 "2οτι εἰς Θ νς Ἅέὲᾳ 

137 ΜαΑκκ 8ὃ:29-36 

29 Καὶ αὐτὸς “'λέγει αὐτοῖς," “Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε 
εἶναι 

(2 Αποκριθεὶς δὲ) ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ, “Σὺ εἶ ὁ 
Χριστός." 30 Καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσι περὶ 
αὐτοῦ. 

᾿Ιθςοὺς Ργθα!ςῖς Ηἰς θθαίῃ πα Κϑοιυτγγθοίςοη 

(Μι. 16:21 -23; {Κ. 9:21, 22) 

31 Καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι δεῖ τὸν Υἱὸν τοῦ 
᾿Ανθρώπου πολλὰ ταθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι Γἀττὸ τῶν 
πρεσβυτέρων καὶ τῶν' ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων 

καὶ ἀτποκτανθῆναι καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι. 
32 Καὶ παρρησίᾳ τὸν λόγον ἐλάλει. Καὶ προσλαβόμενος 
’αὐτὸν ὁ Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ. 

33 Ὃ δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 
ἐπετίμησε τῷ Πέτρῳ, "λέγων, “Ὕπαγε ὀπίσω μου, 
Σατανᾶ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν 
ἀνθρώττων." 

Τακὶπηρ ὕρ ἴῃ 6 (τοϑς 
(Μι.16:24-28;1Κ.9:23-27) 

34 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς 
αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς, “Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν,3 
ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ 
ἀκολουθείτω μοι. 35 Ὃς γὰρ "'ὰἂὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν: ὃς δ᾽ ἂν ΓξΣἀάαπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ 
ψυχὴν“ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, ϑοὗτος σώσει 
αὐτήν. 36 Τί γὰρ ᾿'ὠφελήσει ἄνθρωπον “ἐὰν κερδήσῃ τὸν 

1317 των ΜΟ,Οε νς --α, ΤᾺ 

231 των Μὲ, οἐε νς --α, ΤΆ 

334 ἀκολουθεῖν Μγμήδη ον, (εὐ νς ελθειν ΚΝΒΑ, ΤΆ 

435 εαὐτου ψυχην Μ νς ψυχην αυτου Μ'ΘΑψη5 "5, ΤΆ Οε 

29 “'επηρωτα αὐὑτους Θ νς ϑὲΑ 

29 ἴξαποκριθεις Β ν5 3ϑὲ πο; (καὶ ἀπτοκριθειῖς ἃ), 37] Ὁπο Θ ν5 ΜΑ 
32 7231 Β νς ϑὲέκας 33 ΟὍΧΒ νς ϑὲκας 33 και λεγει Θ νος Ψὲκ 
34 ει τις Θ νς 33 35 γ'εαν Θ νς 33α 35 "Ζαπολεσει 6 νς 3ϑὲΑ 
35 Ομέβδθα ν  Μ 36 Γ'ωφελεῖ ΚΒ νς ας 
36 ἵκερδησαι τον κοσμον ολον ΝΒ ν5 Μὶγήδησα (εαν τον κοσμον 
ολον κερδηση Ο) 
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κόσμον ὅλον" καὶ Γἐζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 37“ Ἢ τί 
δώσει" ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦἢ᾽ 38 Ὃς 
γὰρ ἐὰν' ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ 
γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ 

᾿Ανθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ 
τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων." 

Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, “᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες 

9 “τῶν ὧδε ἑστηκότων" οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται 

θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυϊαν 

ἐν δυνάμει." 

Ιθςις ᾿ς ΤἸγαηοῇρσωυγρα οἡ ἴῃ 6 Μομηῖ 

(Μι. 17:1-13;1Κ.9:28-36) 

2 Καὶ μεθ᾿ ἡμέρας ἕξ παραλαμβάνει ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν 

Πέτρον καὶ τὸν ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην, καὶ ἀναφέρει 
αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾿ ἰδίαν μόνους. Καὶ 
μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, 3 καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ 
ἐγένοντο στίλβοντα, λευκὰ λίαν Ξὼς χιών,Ν οἷα γναφεὺς 
ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται ἴ λευκᾶναι. 4 Καὶ ὥφθη αὐτοῖς 
᾿Ηλίας σὺν Μωσῇ, καὶ ἦσαν συλλαλοῦντες τῷ ᾿Ιησοῦ. 

5 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος λέγει τῷ ᾿Ιησοῦ, “Ραββί, 
καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι, καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς,ἷ 
σοὶ μίαν καὶ Μωσῇ μίαν καὶ ᾿Ηλίᾳ μίαν.΄ 6 Οὐ γὰρ δει τί 
λαλήσει," “ἦᾶσαν γὰρ ἔκφοβοι." 

138 εαν Μρ'ὶ»56, (ε νς αν Μρ', ΤῊ νς -- Α 

22 καὶ ΜΡΙ͂ΒΑ νς Ἑτον Μμίγδχο, ΤῈ οἵε 

33 ἐγενοντο ΜΑ νϑ εγενετο μ3ὅ6, ΤΆ Οε 

43 γναφευς ΜΘΑ, ΤΑ (τε ν5 κναφευς Μ' 

56 λαλησει ΨέὲΑᾳ νΞ ἀποκριθη ΒΟ", Οε νς λαλεῖ μ45 νς ἀπεκριθη ᾿ὶ ν5 
λαληση ΤᾺ 

36 "Ζζημιωθηναι ΝΒ νς ΜὲῪΥας 

37 “τι γαρ δοι Ν᾽Β νς 33)ὲ α΄; (τι γαρ δωσει μ45) 

1 ὡδε των εστηκοτῶν Β νΞς ϑϑέας (των ὧδε εστωτων Κ᾿; των 

εστηκοτων ὡδε μ΄. 555) 
2 “μετὰ ΧΒΟ" ὁ γς 3 μέ5α 3 ΠΟ νς ϑὲᾳ 3 τρυτως Θ ν5 3ὲκΑ 
5 γμέξανς ἜΑ 6 'εκφοβοι γαρ εγενοντο 6 ν5 39ὲ μό5"5Ὰ 

139 ΜΑΚΚ 9:7-16 

7 Καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς, καὶ "ἦλθε 
φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης, “Οὗὑτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ 
ἀγαπητός. Αὐτοῦ ἀκούετε" 8Καὶ ἐξάπινα περι- 
βλεψάμενοι, οὐκέτι οὐδένα εἶδον ἀλλὰ τὸν ᾿Ιησοῦν 
μόνον μεθ᾽ ἑαυτῶν. 

9“Καταβαινόντων δὲ αὐτῶν "ἀπὸ τοῦ ὄρους, διε- 
στείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ “διηγήσωνται ἃ εἴἶδον,ϊ εἰ μὴ 
ὅταν ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. 10 Καὶ τὸν 
λόγον ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτούς, συζητοῦντες τί ἐστι τὸ ἐκ 
νεκρῶν ἀναστῆναι. 

ΤΊ Καὶ ἐπηρώτων αὐτόν, λέγοντες, “Ὅτι λέγουσιν οἱ 
γραμματεῖς ὅτι ᾿Ηλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον 

12 “Ο δὲ “ἀποκριθεὶς εἶπεν" αὐτοῖς, “᾿Ηλίας μὲν ἐλθὼν 
πρῶτον ᾿'ἀποκαθιστᾷ πάντα: καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν 
Υἱὸν τοῦ ᾿Ανθρώπου ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ "Ζἐξουδενωθῇϑ 
13 ᾿Αλλὰ λέγω ὑμῖν ὅτι καὶ ᾿Ηλίας ἐλήλυθε, καὶ ἐποίησαν 
αὐτῷ ὅσα "ἠθέλησαν, καθὼς γέγραπται ἐπ᾽ αὐτόν." 

Ι6ϑὺς5 ΗθαΪς ἃ Βογυ ννίϊῃ 8ἃη ὕπείθδη δρίτίϊ 

(Μι. 17:14-21;1Κ.9:37-43) 

14 Καὶ "ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητὰς "Ζεῖδεν ὄχλον πολὺν 
περὶ αὐτοὺς καὶ γραμματεῖς συζητοῦντας γβαύὐτοῖς. 15 Καὶ 
εὐθέως πᾶς ὁ ὄχλος "ἰδὼν αὐτὸν Γ"Ζἐξεθαμβήθη, καὶ 
προστρέχοντες ἠσπάζοντο αὐτόν. 16 Καὶ ἐπηρώτησε 
“τοὺς γραμματεῖς," “Τί συζητεῖτε πρὸς αυτούς 

'7 νεφελης Μ6, (ε ν9 Ἐλεγουσα Α, ΤΆ 

7 Γεγενετο ΕΒ νς ϑὲα 76 νς Ἅὲκα 
9 ΄και καταβαινοντων 6 νς Ἅ Α 9 Γεκ Β νς Ψϑέκας 
9 7231 6 νς 3 Α 12 'εφη 6 νς ϑϑὲᾳ 
12 τ'απτοκαθιστανει Α (αποκατιστανει Β"; ἀποκαταστανειῖ Μῆ) νς 
Ψὶ; (αττοκαταστησει () 

12 "Σεξουδενηθη Β νς Ψὲκς (εξουθενωθη κ) 13 Γηθελον 6 νς Ψὲᾳκ 
14 γ'ελθοντες ΧἈΒ νς ϑϑὲας 14 γξειδον ἘΒ νς ϑὲας 
14 “ἔπρος αὐὑτους ΒΟ (προς εαυτους κ") ν5 Ψὲκα 
Τ5 “ευθυς 6 νς ϑὲΑ 15 Γδοντες Θ ν5 ϑὲκ 
15 "Ζεξεθαμβηθησαν Θ νς ϑὲΑ 16 “αὑτοὺς ΝΒ νς ϑὲέας 
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17 Καὶ ἀποκριθεὶς εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου ϑείπε, “Διδάσκαλε, 

ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρὸς σέ, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. 

18 Καὶ ὅπου Γἂν αὐτὸν καταλάβῃ ῥήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει 

καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας ϑαὐτοῦ καὶ ξηραίνεται. Καὶ εἶττον 

τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν." 
19 “Ὃ δὲ ἀποκριθεὶς ταὐτῷ λέγει, “ἾΩὯ γενεὰ ἄπιστος, 

ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι Ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν 
Φέρετε αὐτὸν πρός με.΄ 20 Καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς 
αὐτόν. Καὶ ἰδὼν αὐτόν, “εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν" 
αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων. 21 Καὶ 
ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ, ΄“Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς 
τοῦτο γέγονεν αὐτῷ 7΄ 
Ὃ δὲ εἶπε, “τΠαιδιόθεν. 22 Καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς 

τὸ πῦρ' ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν. ᾿Αλλ᾽ εἴ 
τι Γδύνασαι, βοήθησον ἡμῖν σττλαγχνισθεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς." 

23 .“Ο δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ, “Τὸ εἰ δύνασαι πισ- 
τεῦσαι: τάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι.΄ 

24 “Καὶ εὐθέως" κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου μετὰ 
δακρύωνν ἔλεγε, “Πιστεύω, ϑΚύριε, βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ!" 

25 ᾿Ιδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει!ι2 ὄχλος, ἐπ- 
ετίμησε τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ, λέγων αὐτῷ, “Τὸ 
πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν," ἐγώ ὅσοι ἐπιτάσσω,ϊ 
ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν.“ 26 Καὶ 

Γικράξαν καὶ πολλὰ ΓΣσπαράξαν ϑαὐτὸν ἐξῆλθε. Καὶ 

122 αυτον και εἰς το πὺυρ ΜΑ νϑ5 αὑτον και εἰς πὺυρ Μὶ, ΤΆ νϑ5 και 
εἰς πυρ αυὑτον Ὁ, Οε νΞ5 αὑτον εἰς πὺυρ Μὴ" 
225 επισυντρεχει ΜΡρΙ“ΒΟ, ΤᾺ Οε νβ τὸ ΜΗ ΚΑ 
325 το πνευμα το αλαλον και κωφον ΜὰΑ, ΤΆ ν5 το αλαλον και 

κωφον πνευμα ΜΙμῖ56, Οε 

17 Γαπεκριθη αὐτῶ ΧΒ νς ΜὲΑ; (αποκριθεις αὐτω Ο) 

17 ὁκΒ νς έας 18 τεαν ΒΑ νς Μὲς; (-- κἢ 18 96 νς ὲκΑ 

19 Γαυὑτοις ῬΈΧΒΑ νς Μ; (-- Οἢ 
20 το πνευμα ευθὺυς συνεσπαραξεν Θ ν5 33 μέδα 
21 τεκ α νς Ἄὲα 22 Γδυνη γΆ5ΧΒ νς Ἅέας 
23 Γδυνη γ45Ν"Β ν5 Μίας 23 ὁμ456 νς ἍὲκΑ 
24 εὐθὺς Β ν5 33 ὲ Α; (καὶ κ'Ο"; κα. εὐθεως μ45) 24 πγήπΘαῦνς Μὲ 

24 ὁΘᾳ νς Ψὶ 25 6 νς Ἅὲα 26 τ'κραξας Θ ν5 ϑὲᾳ 
26 "Ζσπαραξας Θ ν5 Ἅὲᾳ 26 9ΒἘ0" ν5 Μὲκ"α 

141 ΜΑΚΚ 9:27-36 

ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε ἴ πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. 
27 Ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς κρατήσας “αὐτὸν τῆς χειρὸς, ἤγειρεν 
αὐτόν, καὶ ἀνέστη. 

28 Καὶ “᾽εἰσελθόντα αὐτὸν" εἰς οἶκον, οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
“Ζεπηρώτων αὐτὸν κατ᾽ ἰδίαν," “Ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν 
ἐκβαλεῖν αὐτόϑ΄ 

29 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται 
ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ "καὶ νηστείᾳ.Ν ΄ 

Ἰθσυς Αραίη βγθαϊςῖς Ηἰς θαίῃ ἂἃπα Κϑουγγθοίίοη 
(Μι.17:22,23;Κκ.9:43-45) 

30 “Καὶ ἐκεῖθεν) ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς 
Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις Γγνῷ. 371 ᾿Εδίδασκε 
γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι “᾿Ο Υἱὸς 
τοῦ ᾿Ανθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ 
ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς “τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ" 
ἀναστήσεται." 32 Οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα, καὶ ἐφοβοῦντο 
αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 

Οτγθαΐηθϑος ἰη ἴῃ 6 ΚΙΠΡαΟΠῚ 

(Μι. 18:1-5; ΕΚ. 9:46-48) 

223 Καὶ "ἦλθεν εἰς “Καπερναούμ. Καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ γενόμενος 
ἐπηρώτα αὐτούς, “Τί ἐν τῇ ὁδῷ πρὸς ἑαυτοὺςν 
διελογίζεσθε"΄ 34 Οἱ δὲ ἐσιώπων, πρὸς ἀλλήλους γὰρ 
διελέχθησαν ἐν τῇ ὁδῷ τίς μείζων. 35 Καὶ καθίσας ἐφώνησε 
τοὺς δώδεκα καὶ λέγει αὐτοῖς, “Εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι, 
ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος." 36 Καὶ 

135 εσται ΜΒΑ (μἘ) ((), ΤᾺ (ε νς εστω Μ' 

26 ττους ΚΝΒΑ ν5 Ψὲς 
27 “της χειρος αὐτου ΝΒ ν5 3ὲ Α; (αυτον της χειρος αὐτου 6") 
28 ΄'εἰσελθοντος αὐτου Θ νΞς ϑὲ Α; (εἰσελθοντι αὐτω μ45) 
28 “Ζκατ ἴδιαν ἐπηρώτων αυτον καὶ (καθ ἴοΓ κατ Β"; επερωτουν ἴοΓ 
ἐπηρώτων 0) ν8 ϑϑὲα; (και ηρωτησαν αὐτον λεγοντες γ5) 
29 ΠμῈΒ νς Ψϑέαο 30 'κακειθεν ΧΒ νς Ψέας 
30 ἴγνοι Θ νς ἌὲκΑ 31 μετα τρεις ημερας Θ νς 33᾽Α 
33 ηλθον ΝΒ νς ϑὲκας 33 “Καφαρναουμ ΞΒ νς ϑϑὲας 
33 56 νς Ἄ᾽Α 
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λαβὼν παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ 
ἐναγκαλισάμενος αὐτὸ εἶπεν αὐτοῖς, 37 “Ὃς "'ἐὰν ἕν τῶν 
τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται: 

καὶ ὃς "ΣΖἐὰν ἐμὲ “Ῥδέξηται, οὐκ ἐμὲ δέχεται ἀλλὰ τὸν 

ἀποστείλαντά με.΄΄ 

Ιθςς ΕογΌΙας δθεοίδγ δῇ 151 

([Κ. 9:49-50) 

38 “᾿Απεκρίθη δὲ" αὐτῷ ᾿Ιωάννης, ϑλέγων, “Διδάσκαλε, 
εἴδομέν τινα ἦ τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, Βὸς 
οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν.᾽ καὶ ᾿᾿ἐκωλύσαμεν αὐτόν, ὅτι οὐκ 
"Ζακολουθεῖ ἡμῖν." 

39 Ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπε, “Μὴ κωλύετε αὐτόν, οὐδεὶς γάρ 
ἐστιν ὃς ποιήσει δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου καὶ δυνήσεται 

ταχὺ κακολογῆσαί με. 40 “Ὃς γὰρ οὐκ ἔστι καθ᾽ 'ὑμῶν, 
ὑπὲρ “Σὑμῶν ἐστιν. 

Α Οὺὑρ οἱ (οἰα νναΐθγ 

(Μι. 10:40-42) 

41΄ Ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν 
ὀνόματί ὅμου, ὅτι Χριστοῦ ἐστε, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, Τ οὐ μὴ 
ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ. 

᾽38 αυὐτω ΜὰΑ νς το ΜΡΙ6, ΤΆ (σε 
241 εν ΘΑ, οε νς ἔτω ΤᾺ 

37 γ'ίαν ΘΑ νς Μὲ 37 γΖαν Β νς ϑὲας; (-- κ) 

37 γ3Ξδεχηται Β ν5 Ψϑὲας; (δεχετε δ) 
38 'εφη ΝΒ ν5 ΜὲΑ; (αποκριθεις δε εφη 6) 38 96 νς 3 
38 ἴεν 6 ν9 ΜΑ 38 Π6 νς Ψὶα 38 'εκωλυομεν ΝΒ ν5 ϑϑὲας 
38 "Ζηκολουθει ΚΒ ν5 Ψϑέας 40 Γημων Θ ν5 ϑὲκα 
40 "ΖΣημων Ο νΞΚ ΜΑ 41 ΤΒαοῦνς )ὲ κ" 41 τοτι Θ νς ϑὲᾳ 

143 ΜΑΚΒΚ 9:42-48 

Ιθφςιις νναγης οἱ Οἤἴδρηῃςθς 

(Μι. 18:6-9; [Κ. 17:1,2) 

42 “Καὶ ὃς ἐὰν' σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν Τ τῶν 
πιστευόντων Πεὶς ἐμέν καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον εἰ 
περίκειται “λίθος μυλικὸς" περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ 
βέβληται εἰς τὴν θάλασσαν. 43 Καὶ ἐὰν σκανδαλίζῃ σε ἡ 
χείρ σου, ἀπόκοψον αὐτήν. Καλόν 'σοί ἐστι" κυλλὸν “εἰς τὴν 
ζωὴν εἰσελθεῖν᾽ ἢ τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν 
Γέενναν, εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον, 44 Πὅτπτου 

«Ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ 
Καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται.»Ν 

45 Καὶ ἐὰν ὁ πούς σου σκανδαλίζῃ σε, ἀπόκοψον αὐτόν. 
Καλόν ἐστί σοιξ εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν ἢ τοὺς δύο 
πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν Γέενναν, Βείς τὸ πῦρ τὸ 
ἄσβεστον, 46 ὅπου 

«Ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ 
Καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται.»Ν 

47 Καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν. 
Καλόν 'σοί ἐστι μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν 
τοῦ Θεοῦ ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν 
Γέενναν “τοῦ πυρός, 48 ὅπου 

«Ὁ σκώληξ αὐτῶν: οὐ τελευτᾷ 
Καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται.» 

πτπὰὔὐτπτππϑσππασσσσπσσσσππνσπνννσσσσσνσσσασπ, 
ΠΠΠΒΒΒΒΝΒΒΒΒΒΒΝΝΝΝΝΙΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΒΝΒΝΝΟΝΕΒΒΝΒΝΝΝ 

᾽'42 εαν ΜΑΟ νς αν ΣΧΒ, ΤᾺ Οε 
245 σοι Μρὶ͵ ΤΆ νς σε ΜΡΙ͂ΘΑ, Οε 
348 αὐτων ΜΘΑ, ΤᾺ Οε νς -- Μ' 

42 Τττουτων ΘΑν.Μ 42 Ὀμο""ό γς 3 ὲ ΒΑ, [(ε] 
42 'μυλος ονικος Θ᾽ νς ϑὲᾳκ 43 'εστιν σε Θ νς ϑὲᾳκ 
43 “41.3 ΘΑ νς 9ὲ 44 "6 νς ἌὲΑ 45͵ 46 Π6 νς Ἄϑὲᾳ 
47 σε ΝΒ νς ϑέας 47 τμβΒ νς ϑὲας 

44,46,48 Ις. 66:24 



9:49-10:9 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 144 

ΒΘΙ νοῦς Αγ ἴο Ηᾶνθ δδ 

(Μι. 5:1713-16; [Κ.14:34, 35) 

49΄Πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται Ξκαὶ πᾶσα θυσία ἁλὶ 
ἁλισθήσεται.Ν δ0 Καλὸν τὸ ἅλας: ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον 
γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε Ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς "ἅλας, 

καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις." 

Ιθφςους (ρηϑυγος Ὁ ]Ι͂νοΥῸΘ 

(Μι. 5:31,32,19:1-10;Κ. 16:18) 

Ι ῃ γκΚἀκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς ᾿Ιουδαίας 
διὰ τοῦ" πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, καὶ συμπορεύονται 

πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν, καὶ ὡς εἰώθει πάλιν ἐδίδασκεν 
αὐτούς. 2 Καὶ προσελθόντεςΪ Φαρισαῖοι Γἐπηρώτησαν 
αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες 
αὐτόν. 

3 :Ὃ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, “Τί ὑμῖν ἐνετείλατο 
Μωσῆς" 

4 Οἱ δὲ εἶπον, “Μωσῆς ἐπέτρεψεϊ «βιβλίον ἀποστασίου 
γράψαι καὶ ἀπολῦσαι.» 

5 “Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ᾽ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, “Πρὸς τὴν 
σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην. 
6 ᾿Απτὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως, «ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν 
αὐτοὺς» Πὁὺ Θεός. Ν 

7 «Ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα 

αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα 
ΠΚαὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ,νΝ 

8ὃ Καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.» 

Ὥστε οὐκέτι εἰσὶ δύο ἀλλὰ μία σάρξ.2 9 Ὃ οὖν ὁ Θεὸς 
συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω." 

"2 προσελθοντες ΜΡΙΒΑ, Οε ν5 τοι Μϑίκο, ΤΆ 
28 μια σαρξ ΜΒ, ΤΆ (γε νβ σαρξ μια ΜΡΙίκΝΑΟ 

49 ΠκΒ νς ϑὲας 50 Γαλα Κ'ΒΑ" ν5 Μὲς 

1 και εκειθεν Θ νς Ἄὲα 1 και 6, [(ε] ν5 ϑὲᾳα 
2 Γεπηρωτων ΝΒ νϑς ΨὲΑ; (επτηρουν (Ο) 4 “6 'νς Ἄὲα 

5 ΄οδεθνς ἌὲΑ 6 Π6 νς Ἅὲᾳ 
7 ΠΧΒ νς Μὲ, [(ε] (και προσκολ. τη γυναικι αὐτου Α; καὶ προσκολ. 

γύγυναικι αὑυτου (Ὁ) 

4 Ὀρωΐ. 24:1,3 6 ὅθφρη. 1:27; 5:2 7,8 ρφη. 2:24 

145 ΜΑκΚκΚ 10:10-19 

10 Καὶ “'ἐν τῇ οἰκίᾳ" πάλιν οἱ μαθηταὶ ϑαὐτοῦ περὶ “Ζτοῦ 
αὐτοῦ" "ἐπηρώτησαν αὐτόν. 11 Καὶ λέγει αὐτοῖς, “Ὃς γἐὰν 
ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται 
ἐπ᾿ αὐτήν, 12 καὶ ἐὰν “'γυνὴ ἀπολύσῃ" τὸν ἄνδρα αὐτῆς 
“Σκαὶ γαμηθῇ ἄλλῳ" μοιχᾶται." 

ΙΘςις Βίθοςος {{{|6 σῇ! αγθη 

(Μι. 19:13-15;1Κ. 18:15-17) 

12 Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα “ἅψηται αὐτῶν- οἱ 
δὲ μαθηταὶ “ἐπετίμων τοῖς προσφέρουσιν." 14 ᾿Ιδὼν δὲ ὁ 
᾿Ιησοῦς ἠγανάκτησε καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Ἄφετε τὰ παιδία 
ἔρχεσθαι πρός με,' μὴ κωλύετε αὐτά, τῶν γὰρ τοιούτων 
ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 15 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς "ἐὰν μὴ 
δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ 
εἰς αὐτήν.“ 16 Καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτά, τιθεὶς τὰς χεῖρας 
ἐπ᾽ αὐτά, εὐλόγει αὐτά.2 

ΤΗΘ Κίςῃ γουηρ Κυ θγ 
(Μι.19:16-22;1Κ.18:18-23) 

17 Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδόν, προσδραμὼν εἷς 
καὶ γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν, “Διδάσκαλε 
ἀγαθέ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω 

18 .“Ο δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ, “Τί με λέγεις ἀγαθόν 
Οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς, ὁ Θεός. 19 Τὰς ἐντολὰς οἶδας, 

“πππππ ππππππππππππ πα αοννννασα αν νννασαουνυσσα αμην 

"14 με ΜΡΙΒ, Οσ. νς Ἑκαι ΜμΜρίνοα, ΤΆ 
“16 τιθεῖς τας χειρας ἐπ αὑτὰ εὐλογεῖ αὑτα ΜΑ ν5 τιθεις τας 
χειρας ἐπ αὑτα ηὐυλογει αὑτὰ ΤᾺ νΞς κατεύλογει τιθεις τας χειρας 
ἐπ αὑτα Ο, (σε 

717 προσδραμων εἰς ΜΘ, ΤΆ Οε νΞ προσδραμων τις Μ' νϑ5 Ιδου τις 
πλουσιος προσδραμὼν Α 

ΤΟ “'εις την οικιαν "Β νς ϑὲέας 10 96 νς ϑὲᾳ 
Τ0 “Ζτουτου ΒΑΟ νς Μ; (τουτων Ν) 
10 "επηρωτων ΣΒ (επτηρωτουν (6) νς 3 Α 
Τ1 ταν ΘΟ νς ἌὲΑ 12 ΄'αυτη ἀπολυσασα 6 νς 3)ὲΑ 
12 “Ζγαμηση αλλον ΒΕ νς Ἄὲᾳ 13 6 'νς ϑὲᾳ 
13 'ἐπετιμησαν αὑτοις 6 νς 339ὲΑ 15 ταν Θ νς ϑὲᾳα 
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«Μὴ 'μοιχεύσῃς, Μὴ φονεύσῃς,;;) Μὴ κλέψῃς, Μὴ 

ψευδομαρτυρήσῃς, Μὴ ἀποστερήσῃς, Τίμα τὸν πατέρα σου 

καὶ τὴν μητέρα.» 
20 ᾽Ο δὲ ΄ἀποκριθεὶς εἶπεν" αὐτῷ, “Διδάσκαλε, ταῦτα 

πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου." 
21 ὋΟ δὲ ᾿Ιησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτόν, καὶ 

εἶπεν αὐτῷ, “Ἕν ἴσοι ὑστερεῖ: ὕπαγε, ὅσα ἔχεις πώλησον 
καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο 
ἀκολούθει μοι, θἄρας τὸν σταυρόν. ́ 22 Ο δὲ στυγνάσας 
ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθε λυπούμενος, ἦν γὰρ ἔχων κτήματα 

πολλά. 

Ροσςθοοίοη5 8ἃΠη6 [ῃ6 Κίπραοπη οἱ Οοα 

(Μι. 19:23-30;κ.18:24-30) 

23 Καὶ περιβλεψάμενος ὁ ᾿ἰΙησοῦς λέγει τοῖς μαθηταῖς 
αὐτοῦ, “Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελεύσονται!" 24 Οἱ δὲ μαθηταὶ 
ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς πάλιν 
ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς, “Τέκνα, πῶς δύσκολόν ἐστι τοὺς 
πεποιθότας ἐπὶ χρήμασινΖ2 εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ 
εἰσελθεῖν. 25 ΕὐκοπώτερόνΟ ἐστι κάμηλον διὰ τῆς 
τρυμαλιᾶς ϑὁτῆς ῥαφίδος Γεἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν 

βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν." 
26 ΟἱἹ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες πρὸς 

ἑαυτούς, “Καὶ τίς δύναται σωθῆναι 
27 ᾿εμββλέψας Ο᾽'᾽δὲ αὐτοῖς ὁ ᾿Ιἰησοῦς λέγει, “Παρὰ 

ἀνθρώποις ἀδύνατον ἀλλ᾽ οὐ παρὰ Θεῷ, πάντα γὰρ 
δυνατά ϑΖέἐστι παρὰ τῷ Θεῷ." 

121 δος ϑὲ ΒΑ νς τ τοις ΚΟ, ΤΕ [(ε] 

224 τους πεποιθοτας ἐπι χρημασιν Ψϑέας νβ τους πεποιθοτας ἐπι 
τοις χρημασιν ΤΕ ν5 - ΝΒ, (ε 

325 εὐκοπττωτερον ΜΘ, ΤΆ (τε νς Ἐγαρ Μ'ν5 Ἐδεα 

425 τῆς ΜΒ, ΤᾺ [0γ] ν9 -- ΜΡίναΟ 

527 παρα ἍΜὲΘ, οὐ ν5 Ἔτω Α, ΤΆ 

19 “321 ΒΟ νς 33)ὲ Α; (3, κὮῷ'Ὃ 20 ἐφη ΝΒ νς ϑϑὲα; (αποκριθεις εφη 6) 
21 σε δ νς ϑὲα 216 νς ϑὲᾳκ 25 ὅκάΆ0 νς Μβ, [6ιε] 
25 τδιελθειν ΒΟ νς ΜνΑ 27 ο'ανς ἐκ 27 Ο26 νς ὅἍα 

19 Εχ. 20:12-16; Ὀ ουί. 5:16-20 

147 ΜΑΚΝΚ 10:28-34 

28 Ἤρξατο, ὸ Πέτρος λέγειν᾽ αὐτῷ, “᾿Ιδού, ἡμεῖς 
ἀφήκαμεν πάντα καὶ Γἠκολουθήσαμέν σοι." 

29 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶττεεν,2 “᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ 
“πατέρα ἢ μητέρα Βῆὴ γυναῖκαν ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν 
ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν᾽ τοῦ εὐαγγελίου, 30 ἐὰν μὴ λάβῃ 
ἑκατονταπλασίονα νῦν ἔν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ 

ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ μητέρας“ καὶ τέκνα καὶ ἀγρούς, 
μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 
31 Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ" ἔσχατοι 
πρῶτοι.΄ 

Ιθςις ἃ Τῆιγα ΤΙπΊΘ Ργραϊςεῖς Ηἰς θαίῃ ἂηα Κϑουτγγθοίςοη 

(Μι. 20:17-19;{Κ. 18:31 -34) 

32 Ἤσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς ᾿Ιεροσόλυμα, 
καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, Γκαὶ 
ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. Καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς 

δώδεκα ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ 
συμβαίνειν, 33 ὅτι “᾿᾿Ιδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ιεροσόλυμα, καὶ 
ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ 
γραμματεῦσι, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ 
παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι 34 καὶ ἐμττ.αίξουσιν αὐτῷ 
καὶ “᾿μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ" καὶ 
ἀποκτενοῦσιν ϑαὐτόν, καὶ “Ζτῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ" ἀναστήσεται." 

[28 ηρξατο ΜΗ͂ΘΑ, Οε νΞ ηρξατο δε Μϑ' νς και ηρξατο ΤΆ 
229 αἀποκριθεις δε ο ἰησους εἶπεν Μ', ΤΆ νβ αποκριθεις ο ἰησους 

εἰπτεν Μία νβ και αἀποκριθειῖς ο ἰησους εἶπεν ΜΙσ νβ εφη ο ἰΙησους 
Β, (γε ν9 εφη αὐτῶ Ο ἴησους κὶ 

329 ενεκεν Μίνο, οὧὐσ νβ - ΜΡΙίΒτΑ, ΤΆ 

430 μητερας ΜΡΙΒ, ΤΆ (εν νβ πατερα και μητερα Μ' νς μητερα ΑΟ 
νς --οικιας ἴο διώγμων Νἢ 

531 καὶ ΜΝΑ νς τοι ΒΟ, ΤᾺ |6(ε] 

633 καὶ γραμματεῦσι Μὶσ ν5 και τοις γραμματεῦσι ΜΡΙ͂ΒΑ, ΤᾺ ὧν 

ν5 ιν" 

28 “312 Θ νς 314 28 ᾿ηκολουθηκαμεν ΒΟ νς ΜέκΑ 

29 “321 ΒΟ νς ΨὲκΑ 29 ὮμΒ νς ϑὲαο 32 τοι δὲ Θ νς ϑὲα 
34 “Ιεμπτυσουσιν αὑτω και μαστιγώσουσιν αὑτον ΒΟ (εμπτυουσιν 
ογ εμπττυσουσιν κἢ ν5 Ψέᾳ 34 ΟχΒ νς Μὲς 
34 “ζμετα τρεις ημερας Θ ν5 Ψὶ 
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τθαΐηθος Τηγουρῇ δυΐἜἊθγίηρ 8ΔΠη6 σδθινίςθ 
(Μι. 20:20-28) 

35 Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ ᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωάννης οἱ 
υἱοὶ Ζεβεδαίου, λέγοντες Τ', “Διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ 
ἐὰν αἰτήσωμεν ΤΖ2 ποιήσῃς ἡμῖν." 

36 Ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “Τί θέλετε “ποιῆσαί με) ὑμῖν ́ 
37 Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, “Δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς “ἐκ δεξιῶν σουῖ 

καὶ εἷς “ἐξ εὐωνύμων σου" καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου." 

38 ὋΟ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, “Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. 
Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω "καὶ τὸ βάπτισμα ὃ 
ἐγὼ βαπτίζομαι βατπτισθῆναιϑ΄ 

39 Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, “Δυνάμεθα." 

Ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, “Τὸ ϑμὲν ποτήριον ὃ ἐγὼ 
πίνω πίεσθε καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι 
βαπτισθήσεσθε, 40 τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου "καὶ ἐξ 
εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται." 
41 Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ 
᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιωάννου. 42“ Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς προσκαλε- 
σάμενος αὐτοὺς" λέγει αὐτοῖς, “Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦν- 
τες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ 
μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 43 Οὐχ οὕτω δὲ 
"Ἰἔέσται ἐν ὑμῖν: ἀλλ᾽ ὃς "Ζἐεὰν θέλῃ γενέσθαι μέγαςϊ ἐν 
ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος,2 44 καὶ ὃς ἐὰν" θέλῃ “ὑμῶν 
γενέσθαι" πρῶτος, ἔσται πττάντων δοῦλος. 45 Καὶ γὰρ ὁ Υἱὸς 

'40 εὐωνυμων ΜΘΑ, Οε ν5 Ἐμου Μ', ΤΆ 

243 υμων διακονος 33ὲ ΘΑ, οε νς διακονος υὑμων ΤΆ 
344 εαν 3ϑὲ Α΄ νς αν ΚΒ, ΤΆ Οε 

35 Τίαυτω Θ νς ἍὲᾳΑ 
235 Τσε ΒΑΟ νς Μ; (--να, [ἢΠ 5 νϑγϑ6, ἴο δος ημιν, νϑῖ96 37 μ") 
36 με ποιησω Β, [(ε] νς 331 4; (ποιησω Ο; --ἴνα, νοῖϑθ 35, ἴο δος 
ημιν, νθΓ56 37 κΜὮ 37 5312 Θ νς 3 Α 
37 εξ αριστερων Β ν5 ΜὲΑς (σου εξ εὐωνυμων κΜ) 

38 η ΘΟ νς Ἅὲᾳ 39 96 νς ἌὲκΑ 40 Γη ΚΒ νς δας 
42 'και προσκαλεσαμενος αὑτοὺς ο ἰησους ΒΟ (--ο Νἢ)νς 34 
43 γ'εστιν Θ νς Ἄὲκ 43 "ξαν ΧΒ νς Ψέαο 43 ΤῈ νς ἍὲΑ 
44 '΄εν ὑμιν εἰναι Θ νς ἌὲΑ 

149 ΜΑΚΚ 10:46-52 

τοῦ ᾿Ανθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ 
δοῦναι τὴν Ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν." 

Ιθς 9 Ηραΐς Βα Βαγιπηλᾶθιις 

(Μι. 20:29-34;Κ.18:35-43) 

40 Καὶ ἔρχονται εἰς ᾿Ιεριχώ. Καὶ ἐκττορευομένου αὐτοῦ 
ἀπὸ ᾿Ιεριχὼ καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ ὄχλου ἱκανοῦ, 
Τυϊὸς Τιμαίου, Βαρτιμαῖος ϑὸ τυφλός, “ἐκάθητο παρὰ τὴν 
ὁδὸν προσαιτῶν. 47 Καὶ ἀκούσας ὅτι ᾿Ιησοῦς “ὁ 
Ναζωραϊῖός ἐστιν ἤρξατο κράζειν καὶ λέγειν, ““2 Ο υἱὸς" 
Δαβίδ, ᾿Ιησοῦ, ἐλέησόν με.΄ 48 Καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ 
ἵνα σιωπήσῃ: ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, “Υἱὲ Δαβίδ, 
ἐλέησόν με!" 

49 Καὶ στὰς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν “αὐτὸν φωνηθῆναι.") 
Καὶ φωνοῦσι τὸν τυφλόν, λέγοντες αὐτῷ, “Θάρσει, 

ἔγειραι,͵ φωνεῖ σε.΄ 50 ᾽Ο δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ 
ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν. 

51 Καὶ ἀποκριθεὶς “λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς," “Τί “θέλεις 
ποιήσω σοί ́ 

Ὃ δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ, “ἱΡαββουνί,2 ἵνα ἀναβλέψω." 
52 “Ὃ δὲ" ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ, “Ὕπαγε, ἡ πίστις σου 

σέσωκέ σε.΄ Καὶ "εὐθέως ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθειββ “τῷ 
᾿Ιησοῦ" ἐν τῇ ὁδῷ. 

149 εἐγειραι Μ', ΤᾺ νβ ἐεγειρε ΜΡΙ͂ΘΑ, Οε 

251 Ραββουνι ΜΘΑ, Οτε νΞ Ραβουνι Μ' νςΞ Ραββονι ΤΆ 

352 ηκολουθει ΜΘΑ, ΤΆ Οε νΞ ηκολουθησεν Μ' 

46 ΤΟΘ νς ΜΑ 46 9ΧΒ νς ϑὲας 
46 “προσαιτῆς εκαθητο παρὰ τὴν οδον ΝΒ (Ἐκαι δοίογθ 
προσαιτης Ν) νϑ ).Α; (εκαθητο παρα την οδον (ἢ) 
47 ἡ'᾿ο Ναζαρηνος εστιν ἰ (εστιν οΝΝαζαρηνος Β) ν5 3)έκάας 
47 “2υις 6 νος ϑὲᾳ 49 φωνησατε αυτον 6 νς 33ὲΑ 
50 Γαναπηδησας ΧΒ νς ϑὲέας 
51 αὐτῶ ο ἰησους εἰπεν Θ νς 3ὲΑ 51 “312 6 νς ϑὲᾳ 
52 'και ΟΒ νς Ψϑέκα 52 εευθυς ΝΒ νϑ5 ϑὲας 
52 αὐτω Θὰ ν5 ϑὶ 
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]θςς Εηΐθις [ΘΓ 54! 6 ΠῈ [ἢ ΤΓΙ Γρἢ 

(Μι. 21:1-11;1Κ.19:28-40; [η. 12:12-19) 

Ί Ί Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς "᾿Ιερουσαλήμ, εἰς Βηθσφαγὴ! καὶ 
Βηθανίαν, πρὸς τὸ ἴοΟρος τῶν ᾿Ελαιῶν, ἀποστέλλει 

δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 2 καὶ λέγει αὐτοῖς, “Ὑπάγετε εἰς 
τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ "εὐθέως εἰσττορευόμενοι 
εἰς αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς 
Γἀνθρώτων 'κεκάθικε. Λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε." 3 Καὶ 

ἐάν τις ὑμῖν εἴττῃ, “Τί ποιεῖτε τοῦτο ́ εἴττατε θὅτι ΄᾿Ο Κύριος 
αὐτοῦ χρείαν ἔχει͵, καὶ εὐθέως αὐτὸν ἀποστέλλει ὧδε." 

4 “᾿Απῆλθον δὲ" καὶ εὑρον᾽ πῶλον δεδεμένον πρὸς ϑτὴν 
θύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, καὶ λύουσιν αὐτόν. 5 Καί τινες 
τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς, “Τί ποιεῖτε λύοντες 
τὸν πῶλον 6 Οἱ δὲ εἶπον αὐτοῖς καθὼς Γέἐνετείλατο ὁ 
᾿Ιησοῦς: καὶ ἀφῆκαν αὐτούς. 7 Καὶ "'ἤγαγον τὸν πῶλον 
πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ "Σεπέβαλον αὐτῷ τὰ ἱμάτια αὐτῶν, 
καὶ ἐκάθισεν ἐττ᾽ Γῥαὐτῷ. 8 Πολλοὶ δὲ" τὰ ἱμάτια αὐτῶν 
ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν, ἄλλοι δὲ στοιβάδας" Γ'ἔκοτττον ἐκ 
τῶν ΓΖδένδρων Πκαὶ ἐστρώννυον εἰς τὴν ὁδόν.Ν 9 Καὶ οἱ 
προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον, ϑλέγοντες, 

1 Βηθσφαγη Μὶ νς ΒβΒηθφαγη Μίκαςσ, ΤΆ Οεἐ νβ ΒβΒηδφαγη Β" 

23 αὐτον αποστελλει Ψ3ϑέεΑ νΞ αὐτον ἀποστελεῖ ΤᾺ νες αὐὑτον 
αποστελλει παλιν Ν, Οσ νς αποστξλλει παλιν αὑτον Β νς αὐὑτον 

παλιν αποστελλει ΟἿ" 

34 εὐρον ΜΡΙΒΑ, ΟΥ νς ἐ τον Μρίνο, ΤΆ 

45. εστηκοτων ΜΘΑ, ΤΆ (γε νς εστωτων Μ' 

"ὃ στοιβαδας ΜίΑΟ, ΤΆ νς στιβαδας ΜεΙ͂ΝΒ, Οε 

1 ᾿ΙἹεροσολυμα Ὁ νς ΜΑ 2 “εὐθὺυς ΚΒ ν5 Μὲίας 
2 τοὔύπτω ανθρωπῶων Β (ΝὙ0) ν9 Μ; (τωποτε ανθρωτπῶων Α) 

2 'εκαθισεν λυσατε αυτον και φερετε Θ νς 33 4 

3 9Β γς ϑέκας 3 “εὐθὺς 6 ν5 ϑὲΑ 

4 'και ἀπηλθον ΝΒ νς Ψέαο 4 ὁΒ νς ϑίκας 

6 "ειπεν Θ ν5 Ἄὲα 7 τιφερουσιν Β νς 3) Α; (αγουσιν Ν"Ὁ) 

7 "ξεπιβαλλουσιν 6 νς ϑὲκ 7 ϑαυτον Θ νς ὅἍΑ 

8 'και πολλοι Θ ν5 Ψὲᾳ 8 Γ'κοψαντες ΝΒ ν5 Μία 
8 Ζαγρων Θ ν95 3ὲᾳ 8 ΠΕ νς ἍὲΑ 9 96 νς ἍΑ 

1517 ΜΑΚΚ 11:10-17 

“«'Ωσαννά! 
Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου!» 

10 Εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία Βὲν ὀνόματι 
Κυρίουχ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Δαβίδ: 

«᾿ Ωσαννὰ» ἐν τοῖς ὑψίστοις ’΄΄ 

ΤΊ Καὶ εἰσῆλθεν εἰς ᾿Ιεροσόλυμα Πὸ ᾿Ιησοῦς, καὶν εἰς τὸ 
ἱερόν. Καὶ περιβλεψάμενος πάντα, ὀψίας ἤδη οὔσης τῆς 
ὥρας, ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα. 

ΤΗΘ Βάᾶγγθη Εἰρ Ἰγθ6 

(Μι. 21:18, 19) 

12 Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας 
ἐπείνασε. 13 Καὶ ἰδὼν συκῆν Τ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα 
ἦλθεν εἰ ἄρα εὑρήσει τιϊ ἐν αὐτῇ. Καὶ ἐλθὼν ἐπ᾽ αὐτὴν 
οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα, “οὐ γὰρ ἦν καιρὸς" σύκων. 14 Καὶ 
ἀποκριθεὶς Πὺ ᾿Ιησοῦςν εἶπεν αὐτῇ, “Μηκέτι “ἐκ σοῦ εἰς τὸν 
αἰῶναϊ μηδεὶς καρπὸν φάγοι. Καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 

ΙΘς 5 (Ιρᾶηςθς ἴῃ 6 ΤΟΠΊΡΙθΘ 

(Μί. 21:12-17;1Κκ.19:45-48) 

15 Καὶ ἔρχονται εἰς “Ιεροσόλυμα. Καὶ εἰσελθὼν Βὸ 
᾿Ιησοῦςν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας 
καὶ Τ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν 

κολλυβιστῶν καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς 
περιστερὰς κατέστρεψε. 16 Καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τις διενέγκῃ 
σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ. 17 Καὶ ἐδίδασκε, "λέγων αὐτοῖς, “Οὐ 
γέγραπται ὅτι «'Ο οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθή- 
σεται πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν», Ὑμεῖς δὲ “ἐποιήσατε αὐτὸν" 
«σπήλαιον λῃστῶν.»΄΄ 

10 ΠΕ νς ϑὲα 1156 νς ϑ3ὲα 13 Ταπο ΒΑΟ (μιαν απο Ν)ν5 Μ 
13 ΘΑ ν.  Μ 13 ΄ο γαρ καιρος οὐκ ην ΒΟ" "ὁ γς Ψὲκ 

4 πΠΘΑ νυν. Μ 143-512 Θ νς 334 15 56 νς κα 
15 ττους ΘΑ ν5 17 "και ελεγεν Θ νς Ἅὲᾳ 
17 ΄πεποιηκατε αὐὑτον Β νς Ψὲκο (“Α) 

9,170 Ρς. 118:25,,6 17 [5. 56:7; [6γ. 7:11 



11:18-26 ΚΑΤΑ Μάρκον 152 

18 Καὶ ἤκουσαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς,: καὶ 

ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσωσιν:' ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτὸν 

(ὅτι πᾶς" ὁ ὄχλος ἐξετπελήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 19 Καὶ 

γιὅτε ὀψὲ ἐγένετο, ΓΖἐξεπορεύετο ἔξω τῆς πόλεως. 

ΤῊΘ [6690 ἵτοπῃ ἴῃ 6 νι Πργθα Εἰρ Ἰτθ6 
(Μι. 21:20-22) 

20 Καὶ 'πρωϊ παραπορευόμενοι" εἶδον τὴν συκῆν ἐξη- 
ραμμένην ἐκ ῥιζῶν. 21 Καὶ ἀναμνησθεὶς ὁ Πέτρος λέγει 
αὐτῷ, “Ραββί, ἴδε! ᾿Η συκῆ ἣν κατηράσω ἐξήρανται.΄" 

22 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγει αὐτοῖς, “Ἔχετε πίστιν 
Θεοῦ. 23 ᾿Αμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὀρει 
τούτῳ, “!Αρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν͵, καὶ μὴ 

διακριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ "πιστεύσῃ ὅτι “ἃ λέγει" 
γίνεται, ἔσται αὐτῷ Βὸ ἐὰν εἴπῃ.ν 24 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, 
πάντα ὅσα ϑὰἂν "'προσευχόμενοι αἰτῆσθε,2 πιστεύετε ὅτι 
γΖλαμβάνετε, καὶ ἔσται ὑμῖν. 

Ργάγθι θαυ! τος ἃ Γογρινὶηρ δριηῖ 

25 Καὶ ὅταν Γστήκητε προσευχόμενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε 

κατά τινος, ἵνα καὶ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ 
ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 26 ΒΕἰ δὲ ὑμεῖς οὐκ ἀφίετε, 
οὐδὲ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφήσει τὰ 
παραπτώματα ὑμῶν.Ν 

118 απολεσωσιν Μ΄“ΘΑ, Οε νς απολεσουσιν Μ', ΤΆ 

224 αιἰτησθε Μὶ νς αιἰτεισθε ΜΡΙ͂ΘΑ, ΤΆ Οε 

18 4231 ΘΑ ν.-  Μ 18 ΄πας γαρ 6 ν5 ϑὲᾳκ 
19 "ἴοταν Θ νς Ἄὲκ 19 γΖεξεπορεύοντο ΒΑ ν5 Μὲ κο 

20 ΄παραπορεύυομενοι πρωι ΒΟ (ταρεπορευετο πρω! δ") ν8 ΨᾳΑ 

23 ΝΒ νς ϑέας 23 Γπιστευη ἘΒ ν5 Μέαο 
23 ΄ο λαλει ΝΒ ν5 ϑὲέκαο 23 Π6 νς 3ὲΑ 24 ὁΘ νς ἌὲΑ 
24 τ'προσευχεσθε και ΝΒ (0) ν5 ϑ3ὲκ 24 γξελαβετε 6 ν5 Μὲ (Α) 

25 Γστηκετε (Α) Ο νῈ ΜΒ; (στητε δ) 26 ΝΒ νς ϑὲα (- τοις () 

153 ΜΑΚΚ 11:27-12:2 

ΤΗΘ Αὐϊποτγ οὐ] ους Ι5ς Θυροί.οποα 
(Μι. 21:23-27;1Κ. 20: -δ) 

27 Καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς ᾿ἱΙεροσόλυμα. Καὶ ἐν τῷ ἱερῷ 
περιτιαατοῦντος αὐτοῦ, ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς 
καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι. 28 Καὶ "'λέγουσιν 

αὐτῷ, “᾿Εν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς "ΖΚαὶ τίς σοι “τὴν 
ἐξουσίαν ταύτην ἔδωκεν" ἵνα ταῦτα ποιῇς" 

29 Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς Θάποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, ΄““᾽ἜἘπ- 
ερωτήσω ὑμᾶς καὶ ἐγὼ! ἕνα λόγον, καὶ ἀττοκρίθητέ 
μοι, καὶ ἐρῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 30 Τὸ 
βάπτισμα Τ᾽ Ιωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων 
᾿Αποκρίθητέ μοι.2΄ 

31 Καὶ ἐλογίζοντο πρὸς ἑαυτούς, λέγοντες, Εὰν 

εἴπτωμεν, “᾽Εξ οὐρανοῦ,' ἐρεῖ, “Διὰ τί ϑοὖύν οὐκ ἐπιστεύσατε 
αὐτῷ 32 ᾿Αλλ᾽ 2 εἴπωμεν, “Εξ ἀνθρώπων΄ ́ “-- ἐφο- 
βοῦντο τὸν “λαόν, ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν ᾿Ιωάννην “ὅτι 
ὄντως" προφήτης ἦν. 33 Καὶ ἀποκριθέντες λέγουσι τῷ 
᾿Ιησοῦ,᾿ “Οὐκ οἴδαμεν." 

Καὶ ΄ὁ ᾿Ιησοῦς ἀποκριθεὶς" λέγει αὐτοῖς, “Οὐδὲ ἐγὼ λέγω 
ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ." 

ΤῊΘ Ράγά0 6 οἵ [ῃ 6 ννίεκρθα ν᾽ πραγθοςρθῖς 
(Μι. 21:33-45;Κ.20:9-19) 

Ί Καὶ ἤρξατο αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς ὕὑἥλέγειν, 

“᾿Αμπελῶνα “ἐφύτευσεν ἄνθρωπος," καὶ περιέθηκε 
φραγμὸν καὶ ὦρυξεν ὑπολήνιον καὶ φῳκοδόμησε πύργον 

καὶ “ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησε. 2 Καὶ 

44} 

44} 

129 υμας και ἐεγω Μ νϑ5 υμας καγω Νι, ΤΆ νΞ καγω ὑμας Α νβ υμας 

Β, (ὧν 

230 ἀαποκριθητε μοι ΜΘ (Α), ΤΆ σε ν5 - Μ' 

331 ελογιζοντο ΜΑ, ΤᾺ νβ διελογιζοντο ΜΙΒΈΟ, (γε. ν5 προσ- 
εἕλογιζοντο Ν" 

132 αλλία) ΜΘΑ, Οε νς Ἔεαν ΤΆ 

28 "'ελεγον γῖ5 6 νς Ἅ᾽Α 28 Γ2ηὴ ΚΒ νς Ἅὲᾳ 
28 'εδωκεν την εξουσιαν ταυτην Θ νς ϑϑὲΑ; (την εξουσιαν ταύτην 

δεδωκεν γ45"5) 29 96 νς ἌὲΑ 30 ττο ΘΑ νς Νὶ 
31 θΑο"νς ΜὲῪκβ, [(γ] 32 τοχλον Θ ν5 Ψίᾳ 
32 “21 ΒΟ ν5 33, Α; 1νὉ 33 .7231 6 νς 3) κ 3312 6 νς Μ; (312 Α) 
1 τἴλαλειν ΝΒ νς ϑϑὲας 1 δ νς ϑὲα 1. "εξεδετο ΘΑ ν5 ὲ 
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ἀπέστειλε πρὸς τοὺς γεωργοὺς τῷ καιρῷ δοῦλον, ἵνα 
παρὰ τῶν γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ “τοῦ καρποῦ" τοῦ 
ἀμπελῶνος. 3 "Οἱ δὲ" λαβόντες αὐτὸν ἔδειραν, καὶ 
ἀπέστειλαν κενόν. 4 Καὶ πάλιν ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς 
ἄλλον δοῦλον, κἀκεῖνον Θὁλιθοβολήσαντες Γἐκεφαλαίωσαν 
καὶ “ἀπέστειλαν ἠτιμωμένον. δΚαὶ πάλιν ἄλλον 
ἀπέστειλε, κἀκεῖνον ἀπέκτειναν, καὶ πολλοὺς ἄλλους, 
τοὺς μὲν δέροντες,2 "Ζτοὺς δὲ ἀποκτένοντες 6 ΄Ετι Θ'οὖν 
ἕνα “υἱὸν ἔχων" ἀγαπητὸν ϑΖαὐτοῦ, ἀπέστειλε 95καὶ αὐτὸν 
“πρὸς αὐτοὺς ἔσχατον, λέγων ὅτι ΄“᾿Εντρατήσονται τὸν 

υἱόν μου. 7 ᾿Εκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ εἶπον πρὸς ἑαυτοὺςϊ 

ὅτι Οὑτός ἐστιν ὁ κληρονόμος. Δεῦτε, ἀττοκτείνωμεν 

αὐτόν, καὶ ἡμῶν ἔσται ἡ κληρονομία. 8 Καὶ λαβόντες 
“αὐτὸν ἀπέκτειναν, καὶ ἐξέβαλον Τ ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος. 

9 “Τί Θοὖν ποιήσει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος ᾿Ελεύσεται 
καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα 
ἄλλοις. 10 Οὐδὲ τὴν Γραφὴν ταύτην ἀνέγνωτε, 

«Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, 
Οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας. 

11 Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, 

Καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν» 

12 Καὶ ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆσαι, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν 
ὄχλον, ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν εἶπε. 
Καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον. 

13 εδειραν ΜΘΑ, ΤΆ Οε νς εδηραν Μ' 
25 δεροντες ΜΘΑ, ΤᾺ (τε νος δαιροντες Μ' 
35 ἀπόκτενοντες Μ νβ ἀποκτεννοντες Ν"ὰΑΌ, Οἐ νβ ἀποκτεινοντες 
ΤᾺ ν5 αἀποόκτέννυντες Β 

2 των καρπων Θ ν5 3θὲκ 3 και ΝΒ νς ϑὲαο 4 ὁχΒ νς Ἅὲέας 
4 γεκεφαλιωσαν ΧΒ νς Μϑὲέκας 4 ητιμασαν ΝΒ ν5 3)ὲΑο 
56 νς 4 5 Γ' Ζρυς ΝΒ νς 3)ὲ ας 6 Ο'κΒ νς ϑὲκας 
6 ΄ειχεν υιον ΧΒ νς Μὲ “Ἀ0Ὁ) 6 926 νς ϑὲκ 6 ο3χΒ νος ΨἍέας 
6 “312 Θ νς ϑὲα 7 2316 νς αὶ 8΄6 ν-. 3 Α 
ὃ Ταυτον ΒΑΟ νς Μκα 9 9Β νς ϑϑὲκας, [(ε] 

10,77 Ρς. 118:22,23 
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Κοϑηαθγ μηΐο (θϑδΓ 

(Μι. 22:15-22;1Κ.20:20-26) 

13 Καὶ ἀποστέλλουσι πρὸς αὐτόν τινας τῶν Φαρισαίων 
καὶ τῶν ᾿Ηρῳδιανῶν ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσι λόγῳ. 14 ΟἹ 
δὲ" ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ, “Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι 
ἀληθὴς εἶ καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός, οὐ γὰρ βλέπεις εἰς 
πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ 
Θεοῦ διδάσκεις. Ἔξεστι ἑκῆνσον Καίσαρι δοῦναιϊξ ἢ οὔ 
15 Δῶμεν ἢ μὴ δῶμενϑ΄ 
Ὃ δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὴν ὑπόκρισιν εἶπεν αὐτοῖς, “Τί με 

πειράζετε Φέρετέ μοι δηνάριον ἵνα ἴδω.“ 16 Οἱ δὲ 
ἤνεγκαν. Καὶ λέγει αὐτοῖς, “Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ 
ἐπιγραφή 

Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, “Καίσαρος. 
17 “Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ᾽ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, ““᾿Απόδοτε 

τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ. Καὶ 

γἐθαύμασαν ἐπ᾽ αὐτῷ. 

ΤῊΘ ϑδαάάμςοθος Ομθοίοη ἴῃ 6 Κϑουτγγθοίίοη 

(Μι. 22:23-33;1Κ.20:27-40) 

18 Καὶ ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν, οἵτινες 

λέγουσιν ἀνάστασιν μὴ εἶναι, καὶ Γἐπηρώτησαν αὐτόν, 

λέγοντες, 19 “Διδάσκαλε, Μωσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι «ἐάν 

τινος ἀδελφὸς ἀττοθάνῃ» καὶ καταλίττῃ γυναῖκα «καὶ “τέκνα 

μὴ ἀφῇ,» ἵνα «λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα θϑαὐτοῦ 
καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.» 20 'Επτὰ 

ἀδελφοὶ ἦσαν. Καὶ ὁ πρῶτος ἔλαβε γυναῖκα, καὶ ἀπο- 
θνήσκων οὐκ ἀφῆκε σπέρμα. 21 Καὶ ὁ δεύτερος ἔλαβεν 
αὐτήν, καὶ ἀπέθανε- “καὶ οὐδὲ αὐτὸς ἀφῆκε" σπέρμα. Καὶ ὁ 
τρίτος ὡσαύτως. 22 “Καὶ ἔλαβον αὐτὴν οἱ ἑπτὰ καὶ" οὐκ 

14 'και Θ νς ϑὲκ 14 “312 Θ νς Ἅ᾽Α 17 'ο δε 6 νς Ἄὲα 
17 5231 6 νς ἌὲΑ 17 τεξεθαυμαζον ΝΒ νς ϑὲας 
18 "επηρωτων ΝΒ (επηρωτουν Ο) νς ΨἍὲᾳκ 
19 μη αφη τεκνον Β ν5 ἍϑὲΑ; (μη αφη τεκνα Ν'Ὁ) 19 96 νς ϑὲκ 
21 μη καταλιπὼν 6 νς Ἅὲα 
22 και οἱ επτα Θ ν5 Ψὲ (ΞἾᾧΟὐσαυτως και αἴζογ αὑὐτην Α) 

19 ὥρη. 38:8; σοι. 25:5 
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ἀφῆκαν σπέρμα. Γ᾿ Εσχάτη πάντων “ἀπέθανε καὶ ἡ γυνή.ἢ 

23 ιν τῇ! ἀναστάσει, ὅταν ἀναστῶσι,Σ τίνος αὐτῶν 

ἔσται γυνή Οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα." 

24 “Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς," “Οὐ διὰ 

τοῦτο πλανᾶσθε, μὴ εἰδότες τὰς Γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν 

τοῦ Θεοῦ 25 Ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν, οὔτε 

γαμοῦσιν οὔτε Γ"γαμίσκονται, ἀλλ᾽ εἰσὶν ὡς ἄγγελοι οἱ ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς. 26 Περὶ δὲ τῶν νεκρῶν, ὅτι ἐγείρονται, οὐκ 

ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωσέως, ἐπὶ τοῦ βάτου, ὡς εἶπεν 

αὐτῷ ὁ Θεός, λέγων, «᾿Εγὼ ὁ Θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ “'ὁ Θεὸς 

᾿Ισαὰκ καὶ 92ὁ Θεὸς ᾿Ιακώβ»7 27 Οὐκ ἔστιν Φὁ Θεὸς 

νεκρῶν ἀλλὰ Θεὸς, ζώντων. Π᾿' Ὑμεῖς οὖν᾽ πολὺ 

πλανᾶσθε." 

ΤῇῊΘ ἴννο Οτραῖοθοῖ (ομη πη πα πηθηϊς 

(Μι. 22:34-40) 

28 Καὶ προσελθὼν εἷς τῶν γραμματέων ἀκούσας αὐτῶν 
συζητούντων, "εἰδὼς ὅτι καλῶς “αὐτοῖς ἀπεκρίθη," 
ἐπηρώτησεν αὐτόν, “Ποία ἐστὶ πρώτη πάντων ἐντολή" ́ 

29 ΄Ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀπεκρίθη αὐτῷ" ὅτι “Πρώτη πάντων 
τῶν ἐντολῶν,5 «[Ακουε, ᾿Ισραήλ, Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν 

123 τη Μ6, σε νς ἕουν Α, ΤΆ 

225 οἱ ΜΡΙίΒΑ, ΤΆ νς -- Μῆίν, σὲ 

326 του ΨέΘΑ, οε νβ τῆς ΤΆ 
427 Θεος Μ, ΤΆ νς - ΜΙ'ΘΑ, Οε 
528 πρώτη πάαντῶν ἐντολη ΜΑ νβ πρώτη πασῶων εἐντολη Μ', ΤΆ 

νς ἐντολη πρωτη παντῶων Ὁ, Οε 

629 παντων των εντολων Μ' νς πασων των εντολων Μ', ΤΆ ν5ς 

πάντων εἐντολη Α νϑ5 εστιν ΝΒ, (γε νβ παντων ἐντολη εστιν αὑτὴ ᾿ 

729 ημων ΜΘΑ, ΤᾺ (ε ν5 υμων Μ' 

22 εσχατον Θ νς ΜΑ 22 “2.416 νς ϑὲκ 
23 ΠΘ νς Ἅ) Α, [Ου] 24 'εφη αυτοις ο ἰησους Θ νς Ψὲκα 
25 τγαμιζονται Θ νς 33ὲ; (εκγαμισκονται Α) 26 πως Θ νς Ἅὲᾳα 
26 9! 28 γς ϑέκας, [ου] 27 9Β νς ϑέκας 
27 "6 νς Ἄὲᾳ 28 Γιῖδων κ'Ὃ ν5 ΨὲΒα 28 “δ νς ἍΑ 
29 'απεκριθη ο ἰησους ΝΒ νς ΜὲκΑς 

26 ἔχ. 3:6,15,16 
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Κύριος εἷς ἐστι, 30 καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ 

ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης 

τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου.» ΠΑὕτη πρώτη 

ἐντολή. 31 Καὶ" δευτέρα ὁμοία αὐτῇ, «᾿Αγαπήσεις τὸν 

πλησίον σου ὡς σεαυτόν.» Μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ 

ἔστι." 
32 Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ γραμματεύς, “Καλῶς, διδάσκαλε, 

ἐπ᾽ ἀληθείας εἶπας ὅτι «εἷς ἐστι' καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν 

αὐτοῦ.» 33 Καὶ τὸ «ἀγαπᾶν αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καὶ 

ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως "καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆςν καὶ ἐξ ὅλης 

τῆς ἰσχύος» καὶ τὸ «ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν» 

γπλεῖόν ἐστι πάντων τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ’ θυσιῶν." 

34 Καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς ἰδὼν ϑαὐτὸν ὅτι νουνεχῶς ἀπεκρίθη, 

εἶπεν αὐτῷ, “Οὐ μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ." 

Καὶ οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 

ννῃαὶ ΤηϊηΚΎύθ οἱ (τοῖς 

(Μι. 22:41-46; [Κ. 20:41 -44) 

35 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς ἔλεγε διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ, 

“Πῶς λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι ὁ Χριστὸς υἱός “ἐστι 

Δαβίδ᾽} 36 Αὐτὸς ο'γὰρ Δαβὶδ εἶπεν ἐν᾽ Πνεύματι ᾿Αγίῳ, 

«Λέγει" 92ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου, 

“Κάθου ἐκ δεξιῶν μου 

Ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου "ὑποπόδιον τῶν 

ποδῶν σου.» 

37 Αὐτὸς Ο'οὖν Δαβὶδ λέγει αὐτὸν “Κύριον, καὶ πόθεν υἱὸς 

αὐτοῦ ἐστιϊ΄" Καὶ 92ὁ πολὺς ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέως. 

απ“ πσπὀπυδδθδθδθδδθᾶἂδᾶἂ8ᾶιπασδϑθόοόθθδοε  . σ΄“ 
ασσσσσσσνα 

132 εἐστι(ν) 9ὲ ΒΑ, οὐ νος. Ὁ Θεὸς ΤᾺ 

233 καὶ ΜΒΑ, ὧε νβ των Νὶ ΤΆ 

33ρεν ἅδα νς τ τω ΧΒ, ΤΆ (ε 

436 Πνευματι ϑὲΑ ν5 Ἔ τω ΚΒ, ΤᾺ Οε 
536 λεγει ΜΑ νϑ9 εἰπεν ΝΒ, ΤῈ ὧγ 

30, 31 ΝΒ νς ΨΑ 31 ΟχβΒ νς ΨἍὲΑ 33 χνβνς ἌὲΑ 

33 Γπερισσοτερον ΚΒ νϑ5 ϑὴα 340 κ νς 3 ὲ ΒΑ, [οἍγ] 35 ΚΒ ν5 ΜΑ 

36 ΟἵχΒ νς ἍὲΑ 36 928 νς ΨἍέκα 36 ᾽ῃυποκατω Β ν5 ΨέκΑ 

37 Οἵχ νς ΨίΑ 47 7231 Β νς ΨέκΑ 37 οἷ γς 3 ΒΑ, [(ε] 

30 Ὀρδυϊ. 6:4,5 31 [ἰον. 19:18 36 Ρς. Τ10:Τ1 
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ΚΟ ρους Ηγροςτίῖθς Αγ θοπουπορα 
(Μι. 23:1-36;Κ.11:37-52,20:45-47) 

38 Καὶ “ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ," “Βλέπετε 
ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων ἐν στολαῖς 
περιπατεῖν καὶ ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς 39 καὶ 
πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν 
τοῖς δείπνοις: 40 οἱ κατεσθίοντες τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν 
καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι. Οὗτοι λήψονται 
περισσότερον κρίμα." 

ΤΗ6 ννὶαονν'ς ἵννο ΜΙΐθΘ9 
([Κ. 21 :1-4) 

41 Καὶ καθίσας Πὸ ᾿Ιησοῦς᾽ κατέναντι τοῦ γαζοφυλακίου 
ἐθεώρει πῶς ὁ ὄχλος βάλλει χαλκὸν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον. 
Καὶ πολλοὶ πλούσιοι ἔβαλλον' πολλά. 42 Καὶ ἐλθοῦσα μία 
χήρα πτωχὴ ἔβαλε λεπτὰ δύο, ὅ ἐστι κοδράντης. 43 Καὶ 
προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ "'λέγει αὐτοῖς, 
“᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων 
"Ξξββληκε τῶν βαλλόντων εἰς τὸ γαζοφυλάκιον. 44 Πάντες 
γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον, αὕτη δὲ ἐκ τῆς 
ὑστερήσεως αὐτῆς πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν, ὅλον τὸν βίον 
αὐτῆς." 

Ἰ6σὺ5 Ργθαϊςεῖς ἴῃ 6 ̓θοϊγιοίοη οἵ [Π 6 ΤΟΠΊρίθ 

(Μι. 24:1,2;Κ. 21:5, 6) 

Ί ̓ Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ, λέγει αὐτῷ εἷς 
τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, “Διδάσκαλε, ἴδε, ττοταποὶ λίθοι 

καὶ ποτατταὶ οἰκοδομαί!" 
2 Καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς ἀποκριθεὶς" εἶπεν αὐτῷ, “Βλέπεις 

ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς Οὐ μὴ ἀφεθῇ“ λίθος ἐπὶ 
"λίθῳ ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ." 

'4Ί εβαλλον ΜΒΑ, ΤΆ Οε νβ εβαλον Μ' νς εξεβαλλον κΚ' 
243 βαλλοντων ΜΡΙ͂ΚΒΑ, (γε νβ βαλοντων Μ', ΤᾺ 
32 ο Ιησους αποκριθεις Μ', ΤᾺ νβ5 αποκριθεις ο ἰησους ΜΡΙΑ νϑ ο 
Ιησους ΝΒ, (ε 

42 αἀφεθη ΜΑ, ΤΆ νς Ἐωδε Μ'ΧΒ, Οε 

38 'εν τη διδαχη αὑτου ελεγεν ΝΒ νς Ἅίᾳα 41 ΠκΒ νς ἍὲΑ 
43 Γίειπτεν ΝΒΑ νυ9 Μ 43 ξεβαλεν ΒΑ νς ϑὲ; (εβαλλεν κὉ) 
2 λιθον ΝΒ ν6Κ ΜΑ 
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᾿θϑὺς [)6ϑογθθς ἴῃ 6 Επα οἵ ἴῃ 6 ἂρ 
(Μι. 24:3-14;Κ.21:7-19) 

3 Καὶ καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ ορος τῶν ᾿Ελαιῶν 
κατέναντι τοῦ ἱεροῦ, ἔπηρώτων αὐτὸν κατ᾽ ἰδίαν Πέτρος 
καὶ ᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωάννης καὶ ᾿Ανδρέας, 4 “τεἰπὲ ἡμῖν πότε 
ταῦτα ἔσται Καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ πάντα ταῦτα 
συντελεῖσθαιῖϑ΄ 
5. Ο δὲ ᾿Ιησοῦς ϑἀποκριθεὶς “αὐτοῖς ἤρξατο λέγειν,ϊ 

“Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ. 6 Πολλοὶ ϑγὰρ ἐλεύσονται 
ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, λέγοντες ὅτι “᾿Εγώ εἰμι, καὶ πολλοὺς 
πλανήσουσιν. 7 Ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς 
πολέμων, μὴ θροεῖσθε: δεῖ ϑγὰρ γενέσθαι, ἀλλ᾽ οὔπω τὸ 
τέλος. ὃ ᾿εγερθήσεται γὰρ ἔθνος -ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία 
ἐπὶ βασιλείαν, Θ'καὶ ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους, ϑΖκαὶ 
ἔσονται λιμοὶ "καὶ ταραχαί.Ν Τ᾿ Αρχαὶ ὠδίνων ταῦτα. 

9 “Βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς: παραδώσουσι ϑγὰρ ὑμᾶς 
εἰς συνέδρια καὶ εἰς: συναγωγὰς δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ 
ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε' ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς 
μαρτύριον αὐτοῖς. 10 Καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη ΄δεῖ πρῶτον" 
κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον. 11 ΄ Ὅταν δὲ" ἀγάγωσιν2 ὑμᾶς 
παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητεξ δΠμηδὲ 
μελετᾶτε. ᾿Αλλ᾽ ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, τοῦτο 
λαλεῖτε, οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα 
τὸ ἵΑγιον. 12 “Παραδώσει δὲ) ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς 
θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ 

19 σταθησεσθε ΜΕΙΒΑ, ΤΆ Οε ν5 ἀαρχησεσθε Μ' 
2171 ἀγαγωσιν Μὶ, ΤΆ νβ5 αγωσιν ΜΡΙ͂ΝΒΑ, Οε 
311 λαλησητε ΜῈΒ (Α), ΤΆ Ογ νβ λαλησετε Μ' 

3 Γἐπήρωτα ΝΒ ν5 ἍΜὲὶ (ἐπερωτων Α) 4 Γεῖπτον ἘΒ νς Ψέα 
4 “231ΝΒ νς Μ; (2113 4). δῦνβνς Ψὲᾳα 5. “231 ΚΒ νβ ΜΑ 
6 ΟχΒ νς Ψϑὲᾳ 7 χκΒ νς ΨἍὲα 8 “ἐπ ΝΒ ν5 Ψὲᾳ 
8 ΟἴπΒ νς Ψέᾳκ 8 92ΒἘ νς 31 Α; (-- κατα τοπους ἴο λιμοι Νἢ) 

8 ΝΒ νς Μὲ (καταραχαι 4") ὃ αρχη ΝΒ ν95 ΜΑ 
9 9Β γς Ψὲκα 10 'πρωτον δει Β (Ἐ λαον Ρεοίοτο δεῖ κ") ν5 ΨὲΑ 
ΤΊ 'και οταν ΧἈΒ νς Ψὲᾳ 11 ΠκΒ νς Ψὲα 
12 'και παραδωσει ΝΒ νς ΨὲΑ 
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γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς. 13 Καὶ ἔσεσθε μισούμενοι 

ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου. Ο δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, 

οὗτος σωθήσεται. 

Τῇ Οτραΐ Τγ]ατῖ]οη 

(Μι. 24:15-28;Κ. 21:20-24) 

14 “ Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως πτὸ 
ῥηθὲν ὑπὸ Δανιὴλ τοῦ προφήτουν ἑστὼς! ὅπου οὐ δεῖ" -- ὁ 

ἀναγινώσκων νοείτω --τότε οἱ ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ φευγέτωσαν 

εἰς τὰ ὄρη. 15 ᾽Ο 9δὲ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβάτω δείς 
τὴν οἰκίανΝ μηδὲ εἰσελθέτω ἀραί τι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ. 
16 Καὶ ὁ εἰς τὸν ἀγρὸν ϑὼν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω 
ἄραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. 17 Οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχού- 
σαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις! 
18 Προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται θὴ φυγὴ ὑμῶνν 
χειμῶνος. 19 Ἴσσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλῖψις οἵα οὐ 
γέγονε τοιαύτη ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως "ἧς ἔκτισεν ὁ Θεὸς ἕως 

τοῦ νῦν, καὶ οὐ μὴ γένηται. 20 Καὶ εἰ μὴ Κύριος ἐκολόβωσεϊ 
τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ. ᾿Αλλὰ διὰ τοὺς 
ἐκλεκτοὺς οὗς ἐξελέξατο ἐκολόβωσε τὰς ἡμέρας. 21 Καὶ 
τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, “᾿Ιδού, ὧδε ὁ Χριστός!" ἢ “2 Ιδού, 
ἐκεῖ!" μὴ πιστεύετε. 22 ᾿Εγερθήσονται γὰρ Ψευδόχριστοι 
καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς 

τὸ ἀποπλανᾶν, εἰ δυνατόν, ϑκαὶ τοὺς ἐκλεκτούς. 23 Ὑμεῖς 
δὲ βλέπετε: Θἰδού, προείρηκα ὑμῖν πάντα. 

"14 εστως Μ νΞ9 εστος Α, ΤΆ νϑ5, εστηκοτα ΝΒ, Οε 

221 και ΜΘΑ, ΤΆ οε νς - Μ'"" 

321 η ΜΡίασ, ΤΆ ν9 - Μὶν, (σ, νβ καὶ Β 

421 πιστευετε ΜΘ (Α), Οσ νβ πιστευσητε Μ', ΤΆ 

14 ὈχκΒ νς ϑὶα 1598 νς ϑϑὲκα, [ογ] 15 σκΒ νς Ψὲᾳα 
16 ὉΧΒ νς Ἅ᾽Α 18 Ξκ"Β νς Ψέᾳκ 19 την 6 νς ϑὲκα 

20 “ΝΒ νς ὲας 21 τηδε ΚΒ νς ϑέας 

21 γ2)δε ΝΒ νς κα; (-- ΟῚ 22 ὅχΒ νς ϑὲ ας 23 ΟΒ νς ϑὲέκας 
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ΤΗΘ (ζοπηΐηρ οἵ [ῃθ ϑοὴ οὕ Μδη 
(Μι.24:29-31;Κ.21:25-28) 

24΄᾿Αλλ᾽ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, μετὰ τὴν θλῖψιν 
ἐκείνην, 

Ὃ ἥλιος σκοτισθήσεται, 
Καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, 

25. Καὶ οἱ ἀστέρες “τοῦ οὐρανοῦ ἔσονται" "ἐκπίπτοντες, 
Καὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται. 

20 Καὶ τότε ὄψονται τὸν Υἱὸν τοῦ ᾿Ανθρώπου ἐρχόμενον 
ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης. 27 Καὶ τότε 
ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους Ο' αὐτοῦ καὶ ἐπισυνάξει τοὺς 
ἐκλεκτοὺς ὁξαὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾽ ἄκρου 
γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ. 

ΤῊΘ ΡάᾶγαΌ 6 οἵ [ῃ6 Εἰρ Τγθθ 
(Μι. 24:32-35;κ.21:29-33) 

28΄᾿Απὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν: ὅταν 
αὐτῆς ἤδη ὁ κλάδος! ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, 
γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν. 29 Οὕτω καὶ ὑμεῖς, 
ὅταν “ταῦτα ἴδητεϊ γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν 
ἐπὶ θύραις. 30 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ 
αὕτη μέχρις οὗ πάντα ταῦταϊ γένηται. 31 Ὃ οὐρανὸς καὶ 
ἡ γῆ παρελεύσεται,2 οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ "παρέλθωσι. 

'τππσυυυσ“π΄“ΠΠ“παιππὐἰὐσπσσπσσ ΠΝ ΟΠΒΒΟΒΝΒΝΝΒΝΒΒΙΝΝΝΒΝΝΝΝΝΝΝΝΝΒΒΝΝΒΒΒΝΒΝΒΒΝΝΒΒΒΒΒΒΒΟΒΟΒΟΝΒΝΕΒΝΝΝΙ 

.28 αυτης ηδη ο κλαδος Μ', ΤΆ νβ5 ηδη ο κλαδος αὐτης ΜΡΙ͂ΘΑ, σε 
731 παρελεύσεται ΜΡΙΑ νς παρελεύσονται ΜρΙΝΒΟ" δ, ΤΆ Οε 

25 'εσονται εκ του οὐρανου ΘΑ ν5.Μ 
25 "πιπτοντες Θ νς ΜΑ 27 Οἵ γς ϑϑὲέκας 
27 ὁΖῃγνν νς ϑὲ ΘΑ, [6ε] 29 ΘΑ ν-Μ 30 6 νς ΜΑ 
31 "παρελεύσονται ΝΒ νς 3ϑὲας 
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Νο Οπθ Κηοννς ἴῃ6 ἂγ οὐ Ποὺζγ 

(Μι. 24:36-44) 

32 “Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἠ' ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, 

οὐδὲ “οἱ ἄγγελοι οἷ" ἐνξΖ οὐρανῷ οὐδὲ ὁ Υἱός, εἰ μὴ ὁ Πατήρ. 

33 Βλέπετε, ἀγρυπνεῖτε καὶ προσεύχεσθε": οὐκ οἴδατε γὰρ 

πότε ὁ καιρός ἐστιν. 34 Ως ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς 

τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν 

οκαὶ ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο 

ἵνα γρηγορῇ. 35 Γρηγορεῖτε οὖν, οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ 

κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, Τ᾿ ὀψὲ ἢ μεσονυκτίου ἢ 

ἀλεκτοροφωνίας ἢ πρωΐ, 36 μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑμᾶς 

καθεύδοντας. 37 ΓΑ δὲ ὑμῖν λέγω, πᾶσι λέγω: Γρηγορεῖτε"΄ 

Τῇ ΓὉῃϊοί Ργθςοῖς πα σοηθς ΡΙοῖ ἴο ΚΙΠ 16 505 

(Μι. 26:1-5; Κ. 22:1,2;}γ..11:45-53) 

Ί Ἣν δὲ τὸ Πάσχα καὶ τὰ Αζυμα μετὰ δύο ἡμέρας. Καὶ 

ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς πῶς αὐτὸν ἐν 

δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτείνωσιν. 2 Ἔλεγον γδέ, “Μὴ ἐν τῇ 

ἑορτῇ, μήποτε “θόρυβος ἔσται" τοῦ λαοῦ." 

[6995 5 Αποϊηίθα αἱ Βοίῆδηγ 

(Μι. 26:6-13;η. 12:1 -δ) 

3 Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος 

τοῦ λεπροῦ, κατακειμένου αὐτοῦ, ἦλθε γυνὴ ἔχουσα 

αιτπαδΘΘΘὍ“ὍὁὌΨοΨνψννὍ«Ὅ«Φο«ο.....».  --ππ-  π“πὩ “ᾳπἴὖΠϑππὐπὰὐπσσσπππὐππσσαασπασσπσ΄απασσσσσσσσσσσ
σ 

132 η ΜΑ νϑ ἢ της Β0, (γε νϑ και τῆς Κὶ, ΤΆ 

222 εν ΜΡΙ͂ΘΑ, ΤΆ Οε νς τω Μ’' 

333 και προσευχεσθε ΜΕ (Α) (Ο), ΤᾺ ν5 προσευχεσθε Μ' ν5 -“Β, Οε 

43 τῃ ΜΡΙΒΑΟ, ΤΆ ὧἍ ν5 - Μ'δ" 

32 ΄οἱ αγγελοι καὶ ν5β ΜΑς; (αγγελος Β) 34 οὁρθ νς ϑὲκΑ 

35 τῃ Θ νς Ψέᾳ 35 "μεσονυκτιον Ἐ( (μεσανυκτιον Β") ν5 ΨιΑ 

376 νς Ἅέὲᾳ 2 !γαρδνς ἌᾺ 2 “6 νς ϑὲα 

163 ΜΑΒΚ 14:4-11 

ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς. Ο'Καὶ 

συντρίψασα τὸ' ἀλάβαστρον, κατέχεεν αὐτοῦ ὁξκατὰ τῆς 

κεφαλῆς. 

4 Ἤσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτοὺς "καὶ 
λέγοντες, “Εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου γέγονενϑ 

5. ᾿Ηδύνατο γὰρ "τοῦτο πραθῆναι ἐπάνω ὕτριακοσίων 

δηναρίων καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς." Καὶ ἐνεβριμῶντο 
αὐτῇ. 

6 Ο δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν, “Αφετε αὐτήν. Τί αὐτῇ κόπους 

παρέχετε Καλὸν ἔργον “εργάσατο ἐν ἐμοίΖ 7 Πάντοτε 

γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε 

δύνασθε αὐτοὺς εὖ ποιῆσαι, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 

8 Ὃ ἔσχεν θαὕτη ἐποίησε. Προέλαβε μυρίσαι μου τὸ 

σῶμαϊ εἰς τὸν ἐνταφιασμόν. 9 ᾿Αμὴν δὲ λέγω ὑμῖν, ὅπου 

ἐὰν" κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο εἰς ὅλον τὸν κόσμον, 

καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς." 

Ιυαάᾶς Αργθθς ἴο Βρίγαγ [6515 ίογ ΜόοῆθγΥ 

(Μι. 26:14-16; Κ. 22:3 -6) 

10 Καὶ ὁς ᾿Ιούδας “'ὁ ᾿Ισκαριώτης, εἷς τῶν δώδεκα, 

ἀπῆλθε πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς ἵνα “Ζπαραδῷ αὐτὸν" αὐτοῖς. 

11 Οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν καὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ 

ἀργύριον δοῦναι. Καὶ ἐζήτει πῶς “εὐκαίρως αὐτὸνῖ 

"παραδῷ. 

13 τὸ Μρ', ΤΆ νς τον Μρίβἥν "Α νϑ την ΒΟ, ΟἋ 

26 εν εμοι ϑὲ ΘΑ, σε νϑ εἰς εμε ΤΆ 

38 εσχεν ΘΑ, σε νς ειἰχεν ΤΆ 

40 ὃς ΜρΡΙ'δνΒ, ὧγ νς -- Μβίας, ΤΆ 

509 εαν ΨὲδσΘΑ, οε νς αν ΤᾺ 

610 ο Μρ', ΤΆ νς - ΜΡΙ͂ΘΑ, οε 

711 ἀαργυριον ΜΘ, ΤΆ Οε ν5 ἀαργυρια ΜρΙΑ 

3 ΟἸΝΒ νς ϑ3ὲας 3 Ο26 γς 3᾽κ 4 Π6 νς Ἅ᾽Ὰ 
5 Γτουτο το μυρον ΒΑΚ (-- τοῦτο Νὴ) ν9 Μ 5 “κο νος ΨΙΒΑ 

6 ργασατο Ν'Β" νς ΜὲαΑο 7 ταυτοις ΒΟ νς 33} 4; (-- κὉ 

8 ΝΒ νς ἍὲΑ (αιτη Ο") 8 “231ΝΒ ν5 ϑὲας 9 ΟχΒ ν5 Ἅέας 
10 “ΠΙσκαριωθ ο Β ν5 ϑὲα; (σκαριωθ κ") 

10 Ζαυτον παραδοι Β νς ϑὲα; (αυτον παραδω ἈΝ) 

11 ΘΑ νς ϑιὶ 11 "παραδοι ΒΟ" "“ νς Ψέκα 
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695 (οι θργαῖθς Ρᾷοοονθι ννἢ ΗἸς ᾿᾿ςεὶρ θς 
(Μι. 26:17-25;1Κ. 22:7-12,21-23;]. 13:21 -30) 

12 Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ Πάσχα 
ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, “Ποῦ θέλεις 
ἀπελθόντες ἐτοιμάσομεν' ἵνα φάγῃς τὸ Πάσχα 

13 Καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ λέγει 
αὐτοῖς, “ὋὙπάγετε εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν 
ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων: ἀκολουθήσατε 
αὐτῷ. 4 Καὶ ὅπου ἐὰν εἰσέλθῃ εἴπτατε τῷ οἰκοδεσττότῃ ὅτι 
΄Ὃ διδάσκαλος λέγει, “Ποῦ ἐστι τὸ κατάλυμα Τ ὅπου τὸ 
Πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω ΄ 15 Καὶ αὐτὸς ὑμῖν 
δείξει ἀνώγεονξ μέγα ἐστρωμένον ἕτοιμον: ἐκεῖ 
ἑτοιμάσατε ἡμῖν." 16 Καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ ϑαὐτοῦ καὶ 
ἦλθον εἰς τὴν πόλιν καὶ εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς, καὶ 
ἡτοίμασαν τὸ Πάσχα. 

17 Καὶ ὀψίας γενομένης ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα. 
18 Καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων, “εἶπεν ὁ 

᾿Ιησοῦς," “᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με, 
ὁ ἐσθίων μετ᾽ ἐμοῦ.΄΄ 

19 “ΤΟἰἱ δὲ ἤρξαντο" λυπεῖσθαι καὶ λέγειν αὐτῷ εἷς “καθ᾽ 
εἷς, “Μήτι ἐγώϑ΄ 

πΚαὶ ἄλλος, “Μήτι ἐγών 
20 .ὋΟ δὲ οΟ' ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, “Εἷς 92ἐκ τῶν 

δώδεκα, ὁ ἐμβαπτόμενος μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τὸ τρύβλιον. 21 Τ Ο 
μὲν Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ 

αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾽ οὗ ὁ Υἱὸς τοῦ 
᾿Ανθρώπου παραδίδοται! Καλὸν Θἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη 
ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος." 

112 ετοιμασομεν Μϑὶ νς ετοιμασωμεν ΜΡΘΑ, ΤΆ Οε 

215 ἀανωγεον Μεὶ, ΤᾺ ν6 ανωγεων Μϑ' νς ἀαναγαιον ΘΑ, ΟΥ 

14 τμου Θ νς 3ὲκ 15 Γκαι εκει ΒΟ (κακει Ἀ)ν5 Ψέα 

16 9ΧΒ νς ϑέας 18 231 Θ νς ϑὲΑ 
19 “Ἶηρξαντο ΝΒ νς 33 Α; (καὶ ηρξαντο Ο) 

19 “Ζκατα εἰς ΝΒ νς Ἅὲ Α; (εκαστος Ο) 19 56 νς ἌὲΑ 

20 9! 26 νς Ἅὲα 21 Τοτι ΚΒ ν5 ϑὲας 21 9ΒἘ νς Ψϑέκας 
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Ιθςις [ποιτυῖθς [Π6 1 οτα΄ 5 συρρΘΥ 

(Μι. 26:26-30; Κ. 22:15-20;}1 (οτ. 11:23-25) 

22 Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν, λαβὼν πὸ ᾿Ιησοῦςν ἄρτον, 

εὐλογήσας ἔκλασε καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ εἶπε, “Λάβετε, 

οφάγετε, τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου.΄ 23 Καὶ λαβὼν οτὸ 

ποτήριον εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ 

πάντες. 24 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου, “'τὸ 

τῆς καινῆς" διαθήκης, τὸ “περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον ." 

25 ᾿ΑμὴνξΖ λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ 

γενήματος3 τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν 

αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ." 

26 Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ἴοΟρος τῶν ᾿Ελαιῶν. 

ΙΘςς Ργραϊςεῖς Ροίθτγς Ὀ θηΪϊδὶ 

(Μι. 26:31-35; {Κ. 22:31-34;]η. 13:36-38) 

27 Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι “Πάντες σκαν- 

δαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, ὅτι 

γέγραπται, 

«Πατάξω τὸν Ποιμένα, 

Καὶ “διασκορπισθήσεται τὰ πρόβατα."» 

28 ᾿Αλλὰ μετὰ" τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν 

Γαλιλαίαν." 

29 Ὃ δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ, “Καὶ εἰ πάντες 

σκανδαλισθήσονται, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ." 

'22 αρτον ΜΘΑ, ΤΑ (γε ν5 τ και Μ' 

225 αμην ΜΡΙ͂ΘΑ, ΤΆ Οεἐ ν5 δε ΜΡ 
325 γενηματος ΜΘΑ, (γε ν5 γεννηματος ΤᾺ 

427 εν εμοι εν τη νυκτι ταυτη ΜΡΙ͂Α, ΤΆ νς -- ΜΡ, οε 

528 αλλα μετα ΜΕΒΑ, ΤᾺ (ε ν5 μετα δε Μ' ν5 καιμετα ᾿ 

22 ΒΒ νς ϑέκας 22 ΘᾺ νς Μὶ 23 96 νς ΜΑ 

24 “τὶτηῃς Θ νς Ἅὲα 
24 “2Ζεκχυννομενον ὑπερ πολλων Θ᾽ ν5 Ψ3ὲ (περι πολλων εκχυν- 

νομενον Α) 

27 “τα προβατα διασκορπισθησονται Θ᾽ ν5 Μ; (διασκορπισ- 

θησονται τα προβατα Α) 29 “6 νς ϑὲᾳ 

27 Ζοοῃ. 13:7 
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30 Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, “᾿Αμὴν λέγω σοι, ὅτι σύ; 

σήμερον “"ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ" πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι 

τρὶς “ΣΖαπαρνήσῃ με." 
31 Ο δὲ "ἐκ περισσοῦ" "ἔλεγε μᾶλλον, “᾿Εάν “ἦμε δέῃ" 

συναποθανεῖν σοι, οὐ μή σε ἀπαρνήσωμαι.““ ᾿Ωσαύτως δὲ 

καὶ ττάντες ἔλεγον. 

[θοὰς Ργᾶγς ἰη ἰῃ 6 δίαάθη οἱ (θι ϑθπΊΔη6 

(Μι. 26:36-46; [Κ. 22:39-46) 

32 Καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα “Γεθσημανῆ, καὶ 

λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, “Καθίσατε ὧδε ἕως 

προσεύξωμαι.“3 33 Καὶ παραλαμβάνει τὸν Πέτρον καὶ 

᾿Ιάκωβον καὶ Τ ᾿Ιωάννην μεθ᾽ ἑαυτοῦ, καὶ ἤρξατο 

ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν. 34 Καὶ λέγει" αὐτοῖς, 

“Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου. Μείνατε ὧδε 

καὶ γρηγορεῖτε." 35 Καὶ προσελθὼν“ μικρὸν "ἔπεσεν ἐπὶ 

τῆς γῆς, καὶ προσηύχετο ἵνα, εἰ δυνατόν ἐστι, παρέλθῃ ἀπ 

αὐτοῦ ἡ ὥρα. 36 Καὶ ἔλεγεν, “᾿Αββὰ ὁ Πατήρ, πάντα 

δυνατά σοι. Παρένεγκε τὸ ποτήριον ἀπ᾽ ἐμοῦ τοῦτο ἢ 

ἀλλ᾽ οὐ τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί σύ." 37 Καὶ ἔρχεται καὶ 

εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, “Σίμων, 

καθεύδεις) Οὐκ ἴσχυσας μίαν ὥραν γρηγορῆσαιῦ 

38 Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ "εἰσέλθητε εἰς 

πειρασμόν. Τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής." 

130 συ 33 ΒΑ, Οε ν5 -- κοῦ, ΤΆ 
231 ατπταρνησωμαι Μ (ΝΜ) νς ἀαπταρνησομαι ΒΑΟ, ΤᾺ ΟΥ 

332 προσευξωμαι ΜΡΙ͂ΘΑ, ΤΆ Οε νς προσεύξομαι Μ' 
433 καὶ ΜκΟ νς Ἔτον ΒΑ, ΤᾺ [(γ] 

534 λεγει ΜΡΙ͂ΘΑ, ΤΆ Οε νϑ λεγειν Μ’' 

635 προσελθων ΜὲαΑς νΞ προελθων ΚΒ, ΤΆ Οε 

30 “!Γταυτη τη νυκτι Θ ν5 Ἄὲᾳκ 

30 “Ζμε ἀπαρνηση ΒΟ (με απαρνησει δ) ν5 ΨἌὲᾳ 

31 “'εκπερισσως Θ νς ϑὲκ 31 Γελαλεῖ ΝΒ νς Ψϑέας 

31 96 νς Ἄὲᾳ 31 “2δεη με Β (Α)νς ϑὲς; (με η κὉ) 

32 “Γεθσημανι (Γεθσημανει ΚΑΟ) νς Μ; (ετσημανει Βἢ) 

33 Ττον ΒΑ, [(ε] νς ϑὲέκο 33 ἵμετ αυὑτου 6 νς ϑὲκ 

35 Γεπιπτεν ΝΒ νς ϑέας 36 7312 ΘΑ ν.  Μ 

38 Γελθητε (κἢ) Β ν5 ϑὲας 
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39 Καὶ πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο, τὸν αὐτὸν λόγον 

εἰτών. 40Καὶ ὑποστρέψας εὗρεν αὐτοὺς πάλιν" 

καθεύδοντας, ἦσαν γὰρ “'Ιοἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν" 

γτβεβαρημένοι, καὶ οὐκ ἤδεισαν τί “Ζαὐτῷ ἀποκριθῶσι." 

41 Καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον καὶ λέγει αὐτοῖς, “Καθεύδετε' 

λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε. ᾿Απέχει: ἦλθεν ἡ ὥρα: ἰδού, 

παραδίδοται ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου εἰς τὰς χεῖρας τῶν 

ἁμαρτωλῶν. 42 ᾿Εγείρεσθε, ἄγωμεν. ᾿Ιδού, ὁ παραδιδούς 

με ἤγγικε." 

Ι6ςις Ις Βοίγαγρα ἂπα Ατγθοῖρα ἰῃ (θίπϑθπηδη6 

(Μι. 26:47-56; [Κ. 22:47-53;]η. 18:2-12) 

43 Καὶ “εὐθέως, ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, παραγίνεται 

᾿Ιούδας, εἷς ο'ὧν τῶν δώδεκα, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ὄχλος 

οζητολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων παρὰ τῶν ἀρχιερέων 

καὶ τῶν γραμματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων. 

44 ΛΔεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον αὐτοῖς, 

λέγων, “Ὃν ἂν φιλήσω, αὐτός ἐστι" κρατήσατε αὐτὸν 

καὶ Γἀπαγάγετε ἀσφαλῶς. 45 Καὶ ἐλθών, “εὐθέως 

προσελθὼν αὐτῷ, λέγει αὐτῷ, “Ραββί, οῥαββί!"΄ καὶ 

κατεφίλησεν αὐτόν. 46 Οἱ δὲ ἐπέβαλον “ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς 

χεῖρας αὐτῶν" καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 47 Εἷς δέ ὅτις τῶν 

παρεστηκότων σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἔπαισε τὸν 

δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ "ὠτίον. 

48 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, “᾿Ως ἐπὶ 

λῃστὴν ἐξήλθετε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με 

σα - υὺὀϊὀὀΠ πσυσΘσΘἕὁΨῶιστςςοφἃἋἝἕἃἋἝἷ  σσσσσα“παπσσπσππ΄ππασσσσ
ισσασα 

141 καθευδετε ΜΑΟ νς το ΜΙΆΒ, ΤΆ Οε 

245 αὐτὼ Μνς-ς -- ΘΑ, ΤᾺ Οε 

40 ΄παλιν ελθων εὑρεν αυὑτους ΝΒ ν5 ϑϑέας 

40 “"312 Θ νς ἌὲΑ 
40 Γκαταβαρυνομενοι ΒΑ ν5 Μς; (καταβεβαρημενοι Ὁ) 

40 “2ΘΑ νς Ψὲ 43 «εὐθυς 6 ν5 ἌὲΑ 43 'ΘαΑ ν9.  Μ 

43 ον νς ϑέας 44 ταπαγετε ΝΒ νς Ψέαο 

45 “εευθυς 6 ν5 ἌὲΑ 45 96 νς ΜΑ 

46 τας χειρας αὐτῶ Β ν5 Μ; (τας χειρας αὐτῶν "ς; τας χειρᾶας 

ἐπ αὑτον ΑἹ) 47 μα νς ΨϑὲΒο, [0] 47 Γωταριον ΝΒ ν5 Ψϑέας 
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49 Καθ᾿ ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων καὶ 
οὐκ ἐκρατήσατέ με: ἀλλ᾽ ἵνα πληρωθῶσιν αἱ Γραφαί .“΄ 
50 Καὶ ἀφέντες αὐτὸν πάντες ἔφυγον.ἢ 

Α γουπρ Μη Εἰθθς 

51 Καὶ “εἷς τις νεανίσκος) ἠκολούθησεν; αὐτῷ περι- 
βεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ. Καὶ κρατοῦσιν αὐτὸν 
Ποὶ νεανίσκοιιΝ 52 ὁ δὲ καταλιττὼν τὴν σινδόνα γυμνὸς 
ἔφυγεν Παπτ᾽᾽ αὐτῶν.Ν 

Ιθςιις Βρίογθ ἴῃ 9 ϑδαηῇθαχη 

(Με. 26:57-68; [Κ. 22:54,55,63-71;η 18:19-24) 

53 Καὶ ἀπήγαγον τὸν ᾿Ιησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα, καὶ 

συνέρχονται ϑαὐτῷ πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ τρεσβύτεροι 
καὶ οἱ γραμματεῖς. 54 Καὶ ὁ Πέτρος ἀπὸ μακρόθεν 
ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, 
καὶ ἦν συγκαθήμενος μετὰ τῶν ὑπηρετῶν καὶ θερ- 

μαινόμενος πρὸς τὸ φῶς. 55 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον 
τὸ συνέδριον ἐζήτουν κατὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ μαρτυρίαν εἰς τὸ 
θανατῶσαι αὐτόν, καὶ οὐχ “εὕρισκον. 56 Πολλοὶ γὰρ 
ἐψευδομαρτύρουν κατ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἴσαι αἱ μαρτυρίαι οὐκ 
ἦσαν. 

57 Καί τινες ἀναστάντες ἐψευδομαρτύρουν κατ᾽ αὐτοῦ, 
λέγοντες 58 ὅτι “Ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος ὅτι 
“᾿Εγὼ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον καὶ διὰ 
τριῶν ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω." 59 Καὶ 
οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν ἡ μαρτυρία αὐτῶν. 

60 Καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς2 μέσον ἐπηρώτησε τὸν 
᾿Ιησοῦν, λέγων, “Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν Τί οὗτοί σου 

151 ηκολουθησεν 9ὲ α νς ηκολουθει ΤᾺ νϑΞ συνηκολουθει Ὁ, Οε 

260 εἰς 3 ΘΑ, ογε νς. Ἐτο ΤΆ 

50 ΘΟ νς ϑα 51 ἵνεανισκος τις Θ νς Ἅὲᾳκ 51 56 νς 3ὲκ 
52 ΠΟ νς 53 ον νς 3ὲ Βα (προς αυτον Ο) 
55 υρισκον Β ν5 ϑέκας 
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καταμαρτυροῦσινϑ'΄ ΟἹ ᾽Ο δὲ ἐσιώπα καὶ “οὐδὲν ἀπε- 

κρίνατο.. Πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ λέγει 

αὐτῷ, “Σὺ εἶ ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Εὐλογητοῦ ́  

62 Ο δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν, “᾿Εγώ εἰμι, καὶ ὄψεσθε τὸν Υἱὸν 

τοῦ ᾿Ανθρώπου ἐκ δεξιῶν καθήμενον! τῆς Δυνάμεως καὶ 

ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ." 

63 .'Ο δὲ ἀρχιερεὺς διαρρήξας τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ 

λέγει, “Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων 64 ᾿Ηκούσατε τῆς 

βλασφημίας! Τί ὑμῖν φαίνεται" 

Οἱ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν “εἶναι ἔνοχον θανάτου. 

65 Καὶ ἤρξαντό τινες ἐμττύειν αὐτῷ καὶ περικαλύπτειν τὸ 

πρόσωπον αὐτοῦϊ καὶ κολαφίζειν αὐτὸν καὶ λέγειν αὐτῷ, 

“Προφήτευσον"[ Καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν 

ἔβαλλον.2 

Ρρίθγ Ὀθηΐὶθο [695 -- ἀπα ννϑϑρο Βι[ἰθτ]γ 

(Μι. 26:69-75; [Κ. 22:54-62;}η. 18:15-18, 25-27) 

66 Καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου “ἐν τῇ αὐλῇ κάτω,ζ ἔρχεται μία 

τῶν παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως. 67 Καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον 

θερμαινόμενον, ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει, “Καὶ σὺ μετὰ τοῦ 

ΓΝαζαρηνοῦ ᾿Ιησοῦ ἦσθα." 
68 ᾽Ο δὲ ἠρνήσατο, λέγων, “ΤΟὐκ οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι 

στί σὺϊ λέγεις." Καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ προαύλιον, "καὶ 
ἀλέκτωρ ἐφώνησε.Ν 

69 Καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν “πάλιν ἤρξατο λέγειν" 

τοῖς παρεστηκόσιν ὅτι “Οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστιν.“ 70 Ο δὲ 

πάλιν ἠρνεῖτο. 

162 εκ δεξιων καθημενον ΨϑὲΘ, οε νβ καθημενον εκ δεξιων Α, ΤΆ 

265 εβαλλον Μ', ΤᾺ ν5 εβαλον Μϑ' ν5 ελαβον ΘΑ, Οε 

3608 ουτε ΜΘ, (ε νς οὐδε Μία, ΤΆ 

61 'οὐυκ ἀπεκρινατο οὐδεν Θ νς 3ὲκ 64 “6 νς ϑὲκ 
65 “312 Θ νς 3) 66. 41-3 6 νς 3 Α 
67 “Ναζαρηνου ησθα του ἰΙησου ΒΟ ('[ησου ησθα του Ναζαρηνουὺ ἈΝ) 

νος Ψὲκ 68 τουτε ΝΒ νς ϑέκας 
68 “ΒΘ νς 68 ΠΧΝΒ νς ϑϑὲέας, [6ε] 

69 ηρξατο παλιν λεγειν ΝΟ νς ἍΜΑ; (ειπεν Β) 

69 “παρεστωσιν 6 νς Ἅὲᾳ 
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Καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ, 

“᾿Αληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ, καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ, "καὶ ἡ λαλιά 

σου ὁμοιάζει. 
71 ᾽ὋΟ δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν καὶ ὀμνύναι' ὅτι “Οὐκ 

οἶδα τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὃν λέγετε." 72 Καὶ Τ ἐκ 

δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησε. Καὶ ἀνεμνήσθη ὁ Πέτρος τὸ 

ῥῆμα ὃ2 εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι “Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι 

δίς, “ἀπαρνήσῃ με τρίς.“ Καὶ ἐπιβαλὼν ἔκλαιε. 

ΙΘςιις Βοίογθ ριαΐθ 

(Μι. 27:1,2,11-14;Κ.23:1-5;]η.18:28-38) 

Ί Καὶ "εὐθέως Ξἐπὶ τὸν πρωΐ συμβούλιον ποιήσαντες οἱ 

ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραμματέων 

καὶ ὅλον τὸ συνέδριον δήσαντες τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ 

παρέδωκαν τῷ Πιλάτῳ. 2 Καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ 

Πιλᾶτος, “Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων 7 

Ὃ δὲ ἀποκριθεὶς “εἶπεν αὐτῷ," “Σὺ λέγεις." 

3 Καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά. 4 “Ο δὲ 
Πιλᾶτος “πάλιν ἐπηρώτησεν αὐτόν," λέγων, “Οὐκ ἀποκρίνῃ 

οὐδέν᾽ Ἴδε πόσα σου ΓκΚαταμαρτυροῦσιν.΄ 5 ᾽Ο δὲ ᾿Ιησοῦς 

οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὥστε θαυμάζειν τὸν Πιλᾶτον. 

αἰνθ ἰς Βαταρθᾶς 

(Μι. 27:15-26;1Κ.23:13-25;]η.18:39-19:16) 

6 Κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον “ὅνπερ 

ἠτοῦντο. 7 Ἢν δὲ ὁ λεγόμενος Βαραββᾶς μετὰ τῶν 

"71 ομνυναι ΜΒ, Οε νΞ ομνυειν ΜίκΑς, ΤΆ 

272 τορημα Ο Μ)ὲλ΄͵ νς το ρημα ὡς ΘΑ, Οε ν5 του ρηματος οὐ ΤᾺ 

37 λεγομενος ϑὲ θα, ογ νβ γενομενος ΤᾺ 

70 56 νς ϑἌὲα 72 Τευθυς ΝΒ (ευθεως Ο""5) ν5 ψϑὲκ 

72 5321 ΚΒΟ "γος Ἄ)) ἃ 1 "εὐθυς Θ νς ϑὲκ 156 νς Ἅὲα 
196 ν5 Ἄα 2 αὐτῶ λεγει ΚΜΒΟ᾿" νς ϑϑὲᾺ 

4 'παλιν επηρωτα αὐτον Β ν5 ϑὲκα (επηρωτησεν αὐτον παλιν Ὁ) 

4 "κατηγορουσιν Θ ν5 Ψὲᾳ 6 ον πααρητουντο Μ'Β'Α ν5 Μὲο 
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γσυστασιαστῶν δεδεμένος οἵτινες ἐν τῇ στάσει φόνον 

πεποιήκεισαν. 8 Καὶ ἀναβοήσας ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι 

καθὼς ϑἀεὶ ἐποίει αὐτοῖς. 9 ᾽Ο δὲ Πιλᾶτος ἀπεκρίθη 

αὐτοῖς, λέγων, “Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν 

᾿Ιουδαίωνϑ΄ 10 ᾿Εγίνωσκε γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρα- 

δεδώκεισαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς. 1Τ1 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς 

ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον ἵνα μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν ἀπολύσῃ 

αὐτοῖς. 12 Ο δὲ Πιλᾶτος “ἀποκριθεὶς πάλιν εἶπεν" αὐτοῖς, 

“Τί οὖν οθέλετε ποιήσω Βὸν λέγετεν Τ βασιλέα τῶν 

᾿Ιουδαίων 

13 Οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν, “Σταύρωσον αὐτόν! 

14 'Ο δὲ Πιλᾶτος ἔλεγεν αὐτοῖς, “Τί γὰρ ὁἑκακὸν 

ἐποίησεν 7 
Οἱ δὲ “περισσοτέρως ἔκραξαν, “Σταύρωσον αὐτόν"΄ 

15 ὋΟ δὲ Πιλᾶτος βουλόμενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι 

ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, καὶ παρέδωκε τὸν 

᾿Ιησοῦν, φραγελλώσας, ἵνα σταυρωθῇ. 

Τῇ ϑοίαϊθις Μμοςκ [695 

(Μι. 27:27-31;]η. 19:2, 3) 

16 Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς, ὅ 

ἐστι Πραιτώριον, καὶ συγκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν. 17 Καὶ 

γἐνδύουσιν αὐτὸν πορφύραν καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ 

πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον, 1δ καὶ ἤρξαντο ἀσπάς- 

ζεσθαι αὐτόν, “Χαῖρε, ὃ βασιλεὺςΣ τῶν ᾿Ιουδαίων!΄ 

19 Καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ καὶ ἐνέπτυον 

αὐτῷ, καὶ τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ. 20 Καὶ 

ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν καὶ 

αν“ “Ππὶσσσαααααδιινιτνποοο π ΄ὐὐὐσππππππἰὐσ΄““΄ππΔΠ͵αϑσασσσασασπασνασι 

118 αὐτον ΜΒΑΟ᾿ "“, ΤᾺ ΟἍε νς ἔλεγοντες Μ' ν5 και λεγειν καὶ 

218 οβασιλευς 33 ὲΑ νΞ βασιλευ ΝΒ, ΤΆ Οε 

7 γστασιαστων Ὁ ν5 ὲ (ΑἹ 8 ταναβας Ν'"Β ν5 Ψψὲας 

8 ὉκΒ νς Ψὶαο"" 12 “παλιν αποκριθεις ελεγεν Θ νς 334 

12 96 νς ὲὶ (Α), [0] 12 πὰ νς ϑὲκο (-- ον Β), [Ὁ] 

12 ττον ΘΑ ν9ς Μὲ 14 “ΒΟ νς Ψϑέκα 14 "περισσως ΘΑ ν5Μ 

17 γενδιδυσκουσιν 6 ν5 ϑὲκΑ 
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ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ “ἱμάτια τὰ ἴδια." Καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν 

ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν. 

ΙΘϑυς [ς (γτυςοῆρα 

(Μι. 27:32-44;Κ.23:26-43;η.19:17-27] 

21 Καὶ ἀγγαρεύουσι παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναῖον 

ἐρχόμενον ἀπ᾿ ἀγροῦ, τὸν πατέρα ᾿Αλεξάνδρου καὶ 

Ρούφου, ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 22 Καὶ φέρουσιν 

αὐτὸν ἐπὶτ Γολγοθᾶ τόπον, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον, 

“Κρανίου Τόπος.“ 23 Καὶ ἐδίδουν αὐτῷ πιεῖν ἐσμυρνισ- 

μένον οἶνον, Γὁ δὲ οὐκ ἔλαβε. 24 Καὶ σταυρώσαντες 

αὐτὸν Τ διαμερίζονται' τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλλοντες 

κλῆρον ἐπ᾽ αὐτὰ τίς τί ἄρῃ. 25 Ἣν δὲ ὥρα τρίτη καὶ 

ἐσταύρωσαν αὐτόν. 26 Καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας 
αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη: 

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩ͂Ν 

27 Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσι δύο λῃστάς, ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ 

ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ. 28 "Καὶ ἐπληρώθη ἡ Γραφὴ ἡἣ 

λέγουσα, «Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη.»Ν 
29 Καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν 

κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες, “Οὐά, ὁ 
καταλύων τὸν ναὸν καὶ “ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν," 
30 σῶσον σεαυτὸν '“καὶ κατάβα" ἀπὸ τοῦ σταυροῦ! 

31 ᾿Ομοίως "καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους 
μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον, “΄Αλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν 

124 διαμεριζονται 33 ΘΑ, ΟΥἐ ν5 διεμεριζον ΤΆ 

229 ουὰα 3ϑέ ΘΑ, σε νς ουαι ΤᾺ 

331 ομοιως ΜέΘΑ, Οε ν5ς Ἐδε ΤᾺ 

20 ἵματια αὐτου ΒΟ νς 33ὲ Α; (δια 'ματια αὐτου κΝ) 

22 ττον ΝΒ νς ΜΑῸ" 22 Γολγοθαν ΝΒ ν5 ϑέαο 

23 96 νς Ἄὲᾳ 23 γος ΝΒ νς ϑέας 
24 γσταυρουσιν Β νς ϑὲέκας 24 Τκαι Β νε Ψίπκας 

28 5ΘΑ νς ὲ 29 ΄41-3 Β νς 331 κο; Ὡ-4 Α) 
30 'καταβας ΝΒ ν5 ϑϑὲας 

28 Ι5. 53:12 

173 ΜΑκκ 15:32-40 

οὐ δύναται σῶσαι. 32 ᾽Ο Χριστὸς ὁ βασιλεὺς ὁτοῦ ᾿Ισραὴλ 

καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν καὶ 

πιστεύσωμεν αὐτῷ.'" Καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι Τ αὐτῷ 

ὠνείδιζον αὐτόν. 

Ιθςις ὈΪ695 οη ἴῃ 6 (ῖοϑ5 

(Μι. 27:45-56; [Κ.23:44-49; ]η.19:28-30) 

33 Γενομένης δὲ" ὥρας ἕκτης, σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην 

τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης. 34 Καὶ τῇ “Ιὥρᾳ τῇ ἐνάτῃ" 

ἐβόησεν ὁ ᾿Ιησοῦς φωνῇ μεγάλῃ, λέγων, “« Ἔλωΐ, Ἔλωΐ, 

λιμᾶ2 σαβαχθανίϑ»" ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον, «'Ο Θεός 

μου, ὁ Θεός μου, εἰς τί “Ζμε ἐγκατέλιτες"}» 

35 Καί τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον, 

“τ᾽ Ιδού, ᾿Ηλίαν φωνεῖ." 

36 Δραμὼν δὲ Γεΐς ο'καὶ γεμίσας σπόγγον ὄξους, περιθείς 

ο2Ζτε καλάμῳ, ἐπότιζεν αὐτόν, λέγων, “Αφετε, ἴδωμεν εἰ 

ἔρχεται ᾿Ηλίας καθελεῖν αὐτόν." 37 Ο δὲ ᾿Ιησοῦς ἀφεὶς 

φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσε. 38 Καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ 

ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο «ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω. 

39 ᾿Ιδὼν δὲ ὁ κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας 

αὐτοῦ ὅτι οὕτω Θκράξας ἐξέπνευσεν, εἶπεν, “᾿Αληθῶς ὁ 

ἄνθρωπος οὗτος Υἱὸς ἦν Θεοῦ.ἵ΄΄ 

40 Ἧσαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀττὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, ἐν 

αἷς ο!ἦν καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ οΖτοῦ 

..ψ....ι τ ΄΄΄ἷὃἝ“'.αΘΘΘΘΘ Ἐς. 

132 αὐτω Με ν9 - ΜΗ͂ΘΑ, ΤΆ Οε 

234 λιμα ΜΑ νϑ5 λειμα Μ' νβ λαμα Β ν5 λεμα ΝΟ, (γε ν5 λαμμα ΤΆ 

334 ο Θεος μου ο Θεος μου ΜϑΐκΟ, ΤᾺ Οε νβ ο Θεος ο Θεος μου 

Μία νβ οθεος μου Β 
440 και ΜΡΙ͂ΘΑ, ΤΆ Οε νς - Μρ' 

32 ὉΝΒ νς ϑϑὲας 32 Τσυν ΝΒ νς ϑέας 
33 'και γενομενης ΝΒ ν5 Μέκας 

34 !᾿ενατη ὡρα ΚΒ ν5 ϑέκαο 34 ον νς 3ϑὲέας 

34 ΄Ζεγκατελιπες με Β (εκατελιπες με ΝΜ") ν5 Μὲ (Α)οὸ 

35 Γιδεὲ ΝΒ νς ΜΑ; (οτι () 36 τις ΝΒ νϑ5 ψέκας 

36 9Β νς ϑέκας [(ε] 36 Ο2ΧΒ νς Ψὲέκας 38 “απ Β ν5 Ψέκας 

39 ὁχΒ νς ϑΑα. ΜκΞ9 “312465 ΚΒ νς ϑὲΑ0 40 οἵκΒ νς ἌϑὲΑο 
40 926 νς ΜΑ 

34 Ρς, 22:7 
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ἸΘκΚΟΡΟΣ, τοῦ μικροῦ καὶ Γ᾿Ιωσῆ μήτηρ καὶ Σαλώμη, 41 “αἵ 

καὶ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν 

αὐτῷ, καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς 

“Ιεροσόλυμα. 

ΙΘςιις ἰς Βυτίθα ἰῃ ]οσθρῃ΄ς Τοπῦ 

(Μι. 27:57-61;1Κ.23:50-56; ]η.19:38-42) 

42 Καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης, ἐπεὶ ἦν Παρασκευή,' ὅ ἐστι 

προσάββατον 43 ἦλθεν" ᾿Ιωσὴφ οὁ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, 

εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν 

βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς ΤΠιλᾶτον καὶ 

ἠτήσατο τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ. 44 Ο δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν 

εἰ ἤδη τέθνηκε᾽ καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα 

ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανε. 45 Καὶ γνοὺς ἀπὸ 

τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ 'σῶμα τῷ ᾿Ιωσήφ. 46 Καὶ 

ἀγοράσας σινδόνα ϑκαὶ καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησε τῇ σιν- 

δόνι καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ ὃ ἦν λελατομη- 

μένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισε λίθον ἐπὶ τὴν θύραν 

τοῦ μνημείου. 47 Ἣ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ᾿ 

Γ᾿ Ιωσῆ ἐθεώρουν ποῦ "Ζτίθεται. 

ΗΘ ἰς Νοῖ Ηϑγθ ίογ ΗΘ ἰς Κιϑθη 

(Μι. 28:1-8;Κ. 24:1-12;η.20:1-10) 

Ί Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου, Μαρία ἡ Μαγδα- 

θ ληνη καὶ Μαρίας ᾿Ιακώβου" καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν 

σσαααααααααδαδδαπαπαδδπιπο πο 9  ΄ὐσπτπὰπὩἸἡἩπ πἧπἔ “πἸπὀ π ἔ ““«πΦΔυσὀσπσ
σσαΝ 

142 ην παρασκευη ΜΘΑ, ΤᾺ Οε ν» παρασκεῦη ἢν Μ' 

242 προσαββατον ΜΘ, ΤΆ Οε νβ προσσαββατον ΜΡΑ 

343 ηλθεν Μεὶ, ΤᾺ ν5 ελθων ΜΗ͂ΘΑ, Οε 

41 Μαρια Μ νς τη Μ' ΘΑ, ΤΆ ον 

51 Ιακωβου 39. κ᾽ νς του Ιακωβου ΒΑ, ΤᾺ [6] 

40 "[Ιωσητος (η ἰωσητος Β) ν5 »ϑὲ κα 41 ΄αἱ ΝΒ ν5 Μὲ; (και 40) 

43 9Β νς ϑϑέκασ, [(ε] 43 ττον ἘΒ ν5 Ψϑέαο 

45 "πτωμα ἈΒ ν5 Μέας 46 9κΒ νς ϑὲας 

46 Γεθηκεν ΝΒ νς ϑὲ ον"; (καθηκεν Α) 

47 τῃ ΒΑΟ νϑ9 3»); (-- καὶ Μαρια, νεῖΞ6 47, ἴο Μαγδαληνη, 16:1 Ὁ) 

47 τωσητος Β ν5 3ὲο; (ὠὡσηφ 4; --καὶ Μαρια, νθῖ586. 47, ἴο 

Μαγδαληνη, 16:1 κὮ 

47 γζτεθειται Β (Α) Ο ν5 39ὲ; (--και Μαρια, νογϑ8 47, ἴο Μαγδαληνη, 

16:1 κὮἢ) 

175 ΜΑκΚκΚ 16:2-13 

ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν.' 2 Καὶ λίαν 

πρωΐ “τῆς μιᾶς) σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, 

ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. 3 Καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς, “Τίς 

ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου 

4 Καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος -- 

ἦν γὰρ μέγας σφόδρα. 5 Καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον 

εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς περιβεβλημένον 

στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν. 

6 Ὃ δὲ λέγει αὐταῖς, “Μὴ ἐκθαμβεῖσθε. ᾿Ιησοῦν ζητεῖτε 

τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον. ᾿Ηγέρθη! Οὐκ ἔστιν 

ὧδε! Ἴδε, ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. 7 ᾿Αλλ᾽ ὑπάγετε 

εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι Προάγει 

ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν: ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν 

ὑμῖν.“ 8 Καὶ ἐξελθοῦσαιξ ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου, εἶχε 

γδὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις: καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον, 

ἐφοβοῦντο γάρ. 

᾿Ἰθςυς Αρρθϑῖβ ἴο Μᾶῖγ Μᾶραδίθῃηθ 

(Μι. 28:9,10;η. 20:11 -Ἴ8) 

9 Π᾿ Αναστὰς δὲ πρῶτ. πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον 

Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, Γἀφ᾽ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια. 

10 ᾿Εκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλε τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ γενο- 

μένοις, πενθοῦσι καὶ κλαίουσι. Τ1 Κἀκεῖνοι ἀκούσαντες 

ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ᾽ αὐτῆς ἠπίστησαν. 

Ιθοις Αρρθϑῖϑ ἴο ἵννο [)]5ς]ρ[65 

([Κ. 24:13-35) 

12 Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν 

ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ, πορευομένοις εἰς ἀγρόν. 

13 Κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς: οὐδὲ 

ἐκείνοις ἐπίστευσαν. 

απ ππβὍὁἐὁ Θ᾿. οι π σσσνασσσπππππσσσσ΄πππσσσσισσαναι 

" αυὐτον ΜΘΑ, ΤΆ (τε νϑ5 τον ἰησοὺυν Μ' 
28 εξελθουσαι 33 ΘΑ, οε νΒ Ἔταχυ ΤΆ 

39 πρωι ΜΑΟ, ΤΆ (γε νς οἰησους πρωι Μ' 

2 τη μια των Καὶ (-- τη Β)νς ϑϑέας δὃ ἵγαρ ΝΒ νϑ5 ψϑέας 

9-20 ΠκΒ νς ϑϑὲας, [ον] 9 Γπαρ ον Ἅὲᾳ 
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Τῇ Οτραῖ (οπλπΊ] 5] Οη 

(Μι. 28:16-20; [Κ.24:36-49; [η. 20:1 9-23; Ας. 1:6-8) 

14 Ὕστερον Τ ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφαν- 

ερώθη: καὶ ὠνείδισε τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληρο- 

καρδίαν ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ 

ἐπίστευσαν. 15 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Πορευθέντες εἰς τὸν 

κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. 

16 Ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ 

ἀπιστήσας κατακριθήσεται. 17 Σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασι 

ταῦτα παρακολουθήσει: ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια 

ἐκβαλοῦσι, γλώσσαις λαλήσουσι καιναῖς, 18 Τ ὄφεις ἀροῦσι, 

κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ,' ἐπὶ 

ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσι καὶ καλῶς ἕξουσιν.“ 

ΤΗΘ [ογὰ Αϑεθπας ἴο οα΄ Κἰρῃϊ Ηᾶπα 

([Κ. 24:50-53; Ας. 1:9-11) 

19 Ὁ μὲν οὖν Κύριος, Τ μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς, 

ἀνελήφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ 

Θεοῦ. 20 ᾿᾽Εκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ 

Κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν 

ἐπακολουθούντων σημείων. 9᾽ Αμήν.Ν 

πϑππαδαα ΘΘΘΘΘΒΒἝ ΡΜ...  ΄΄ςἸἾ σὐὰππὐἰὐ πὐἀὠὀπθσππ απ ππσασσσσσαπωσι 

118 βλαψη ϑϑὲας, Οοε νβ βλαψεῖι ΤΆ 

14 τδε Α, [(ε] ν9 ϑὲο 18 Τκαι εν ταις χερσιν 6, [0ε] ν5 ϑὲᾳκ 

19 τιησους Οὐ νς ϑὲΑ 20 ὁ νς 33) οὐ" 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

Πραϊςαίίοη ἴο Τηθορη!!ς Ὀγ εκ 

ΠΕΙΔΗΠΕΡ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν 

(Ὁ ἐρὶ περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων, 

2 καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ᾽ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ 

ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου, 3 ἔδοξε κἀμοί, παρη- 

κολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς, καθεξῆς σοι γράψαι, 

κράτιστε Θεόφιλε, 4 ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης 

λόγων τὴν ἀσφάλειαν. 

(αὈτθί Απηοιηςθς [οἢπ΄ς Βίτίῃ ἴο ΖοῇδΓ ἃ 5 

5. ᾿Εγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου οτοῦ βασιλέως τῆς 

᾿Ιουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας, ἐξ ἐφημερίας ᾿Αβιά. 

Καὶ “ἡ γυνὴ αὐτοῦ" ἐκ τῶν θυγατέρων ᾿Ααρών, καὶ τὸ 

ὄνομα αὐτῆς ᾿Ελισάβετ. 6 Ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι 

Γἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς 

καὶ δικαιώμασι τοῦ Κυρίου ἄμεμπτοι. 7 Καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς 

τέκνον, καθότι “ἡ ᾿Ελισάβετ ἦν" στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι 

προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν. 

8 ᾿ἔἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς 

ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ Θεοῦ, 9 κατὰ τὸ ἔθος τῆς 

ἱερατείας, ἔλαχε τοῦ θυμιάσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ 

Κυρίου. 10 Καὶ ττᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ' προσευχόμενον 

ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος. 11 Ὥφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος 

ΪΙ [ὐὑκ6 6 Ξ γῆδνΒο 

"10 ἣν του λαου ΜΡΙΝΒ, Οε νβ του λαου ην ΜΡίΑΟ, ΤΆ 

5. ὅΧΝΒ νς ϑὲας 5 ΄γυνη αυτω Θ (μ.}75) ν9ς ἍἌ1Ὰ 

6 Γεναντιον 6 (μ.}75) νς 3 ἃ 7΄312 κνς 33ὲας; (32 Β) 

177 
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Κυρίου, ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος. 

12 Καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ᾽ 

αὐτόν. 

13 Εἶττε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος, “Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία, 

διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου ᾿Ελισάβετ 

γεννήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιωάννην. 

14 Καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ 

γεννήσε!! αὐτοῦ χαρηθονταΟῖ:. 15 Ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον 

τοῦξ Κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ, καὶ Πνεύματος 

᾿Αγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ. 16 Καὶ 

πολλοὺς τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον τὸν 

Θεὸν αὐτῶν. 17 Καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ 

ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει ᾿Ηλίου, ἐπιστρέψαι καρδίας 

πατέρων ἐπὶ τέκνα, καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, 

ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον .᾽ 

18 Καὶ εἶπε Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον, “Κατὰ τί 

γνώσομαι τοῦτοϑ᾽ ᾿Εγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης καὶ ἡ γυνή μου 

προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς." 

19 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ, “᾿Εγώ εἰμι 

Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀπεστάλην 

λαλῆσαι πρός σε, καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα. 20 Καὶ 

ἰδού, ἔσῃ σιωττῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμέρας 

γένηται ταῦτα, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου, 

οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν. 

21 Καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν, καὶ ἐθαύ- 

μαζον ἐν τῷ χρονίζειν “αὐτὸν ἐν τῷ ναῷ.᾿ 22 ᾿Εξελθὼν 

δὲ οὐκ "ἠδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς: καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι 

ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ: καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων 

αὐτοῖς, καὶ διέμενε κωφός. 23 Καὶ ἐγένετο, ὡς ἐπλήσθησαν 

αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον 

αὐτοῦ. 
24 Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν ᾿Ελισάβετ ἡ 

γυνὴ αὐτοῦ καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσα 

ασσααασαααααααασααπσαπαπααυιιι δ “““.. 9 ΠῷςᾳΓΚσπὰπὐἀπππσπππσσπσσπσσασσποασσσσσυσασσαι 

ι14 γεννησει Μ, ΤΆ νϑ5 γενεσει ΜΘ (μ.»7")Α, ΟΥ 

215 του ΜΡΙΒ, ΤΆ [(γ] νς - ΜρίναὉ 

21 72.4ΔΊ Βνς ϑϑὲέκας 22 τεδυνατο ΝΒΓΑ νς Μὲς 
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25 ὅτι “Οὕτω μοι πεποίηκεν 9᾽ὁ Κύριος ἐν ἡμέραις αἷς 

ἐπεῖδεν ἀφελεῖν ϑΖτὸ ὀνειδός μου ἐν ἀνθρώποις." 

Οαρτθί Απποιηςθο (τος ΒΙΠΠ ἴο Μᾶῖγ 

26 ᾿Εν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ 

γὑπττὸ τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας ἡ ὄνομα Ναζα- 

ρέτ,' 27 πρὸς παρθένον “μεμνηστευμένην ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα 

᾿Ιωσήῳφ, ἐξ οἴκου Δαβίδ. Καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου 

Μαριάμ. 28 Καὶ εἰσελθὼν “ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν" εἶπε, 

“Χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σου, πεὐλογημένη σὺ 

ἐν γυναιξίν» "΄ 29 Ἢ δὲ οἰδοῦσα “διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ 

αὐτοῦ," καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὔτος. 

320 Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ, “Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ, εὕρες 

γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ. 91 Καὶ ἰδού, συλλήψῃ ἐν γαστρὶ 

καὶ τέξῃ Υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν. 

22 Οὕτος ἔσται μέγας καὶ Υἱὸς ᾿γψίστου κληθήσεται: καὶ 

δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν θρόνον Δαβὶδ τοῦ πατρὸς 

αὐτοῦ. 33 Καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ιακὼβ εἰς τοὺς 

αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος." 

34 Εἶττε δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον, “Πῶς ἔσται: 

τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω 

35 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶττεν αὐτῇ, “Πνεῦμα “Αγιον 

ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις ᾿ψίστου ἐπισκιάσει σοι: 

διὸ καὶ τὸ γεννώμενον Ἅγιον κληθήσεται γὶὸς Θεοῦ. 36 Καὶ 

ἰδού, ἜΛΘ ΕἸ ἡ “συγγενής σου, καὶ αὐτὴ “συνειληφυῖα 

υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς, καὶ οὔτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ 

καλουμένῃ στείρῷ. 437 Ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ “τῷ Θεῷ" 

τᾶν ῥῆμα.΄ 

126 Ναζαρετ ΜΕΒ, ΤΆ ν5 Ναζαρεθ ΜΐΌΟ, (τε νϑ Ναζαραθα 

234 εσται ΜΡῚΘ (μ.}75) 4, ΤΆ Οὐ ν5 Ἔμοι ΜΡ 

336 γηρει 3316 (,..75)}4, Οὐ νβ γηρα ΤΆ 

25 οἵνπο νς 3 ΒΑ 25 ον" Βενς ϑ)ὲ ας 
26 Γαπο ΝΒ νς ϑὲέας 27 γεμνηστευμενην ΜἾΒΤΑ νς ψὲς 

28 “34 Β νς 33ὲ ας; (3412 κ) 28 ΚΒ νς 3)ὲας 
29 ὁνΒ νς ϑὲ ας 29 “2.41 ΚΒ νς 33 Α; (Τ ΟὉ 
36 "'Ισυγγενις ΝΒ'Α ν5 Ψὲο" 36 ΓΖσυνειληφεν ΝΒ ν5 ϑϑέας 
37 του Θεου Ν'Β ν5 ϑὲέας 
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38 Εἶττε δὲ Μαριάμ, “᾿Ιδού, ἡ δούλη Κυρίου: γένοιτό μοι 

κατὰ τὸ ῥῆμά σου.΄ Καὶ ἀττῆλθεν ἀπ᾽ αὐτῆς ὁ ἄγγελος. 

Μμδίγ νὶςὶῖς ΕΠ χαθθίῃ 

39 ᾿Αναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις 
ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς, εἰς πόλιν ᾿Ιούδα, 
40 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ ἠσττάσατο τὴν 
᾿Ελισάβετ. 41 Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Ζὴ Ἐλισάβετ τὸν 
ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας,. ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ 
αὐτῆς, καὶ ἐπτλήσθη Πνεύματος ᾿Αγίου ἡ ᾿Ελισάβετ. 

42 Καὶ ἀνεφώνησε Γφωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν, “Εὐλογημένη 
σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ Καρποὸς τῆς κοιλίας σου! 
43 Καὶ πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου 
πρός ἵμεῷ 44 ᾿Ιδοὺ γάρ, ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσ- 
πασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν 
ἀγαλλιάσει! ἐν τῇ κοιλίᾳ μου. 45 Καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα, 

ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ Κυρίου." 

ΜΜδῖγ'9 Μαρη!Ἕ[ηςαί 

46 Καὶ εἶπε Μαριάμ, 

47 “Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, 
Καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ 

Σωτῆρί μου. 

48 Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ: 
᾿Ιδοὺ γάρ, ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με ττᾶσαι 

αἱ γενεαί. 
49 “Οτι ἐποίησέ μοι Γμεγαλεῖα ὁ Δυνατός, 

Καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 

50 Καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς “γενεὰς γενεῶν" 
Τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. 

ρ ς 

(α.»75), ΤΕ (ὧν 

41 “3.612 6 (κ.}.75) νς 3 Α 42 τκραυγη Β νς ϑέκας 

43 τεμε ΜΒ νς ϑὲέας 49 Γμεγαλα Μ'Β ν5 ϑϑέας 
50 Ὕγενεας και γενεας ΒΟ" νς ΜΑ; (γενεαν και γενεαν Ν) 
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51 ᾿Εποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ: 

Διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν. 

52 Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων, 
Καὶ ὕψωσε ταπεινούς. 

53 Πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν, 

Καὶ ττλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς. 

54 ᾿Αντελάβετο ᾿Ισραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, 

Μνησθῆναι ἐλέους, 

55 Καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, 

Τῷ ᾿Αβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα." 

56 Ἔμεινε δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡσεὶ μῆνας τρεῖς, καὶ 

ὑττέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. 

ΤΗΘ Βίπ οἵ οῆη ἴῃ 6 Βαρί!οῖ 

57 Τῇ δὲ ᾿Ελισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, 

καὶ ἐγέννησεν υἱόν. 58 Καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ 

συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνε Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ᾽ 

αὐτῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῇ. 

ΤΗΘ (ἰτεομπης σίοη οὗ Ιομη [ἢ 6 Βαρί[ςῖ 

59 Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ “ὀγδόῃ ἡμέρᾳ" ἦλθον περιτεμεῖν τὸ 

παιδίον, καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς 

αὐτοῦ Ζαχαρίαν. 
60 Καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν, “Οὐχί, ἀλλὰ 

κληθήσεται ᾿Ιωάννης.΄ 

61 Καὶ εἶπον πρὸς αὐτὴν ὅτι “Οὐδείς ἐστιν “ἐν 

τῇ συγγενείᾳ) σου ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ." 

62 ᾿Ενένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι 

"αὐτόν. 

63 Καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψε λέγων, ““᾿Ιωάννης 

ἐστὶξ οτὸ ὄνομα αὐτοῦ. Καὶ ἐθαύμασαν πάντες. 

τό -...................δ0..:.Ξρρρ ὐλνλκ ο:ςς :ος 

᾽55 εἰς τον αιωνα ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΤΆ Ογ νβ εως αἴωνος ΜρὶΟ 
263 εστι(ν) ΜΝΒΑ, ΤΆ (ε νς εσται Μ'Ὸ 

56 Γως ΝΒ νος 3)ὲ ας 59 ἔημερα τη ογδοη Θ (μ.}75) ν5 3 Α 
ΟἹ ΄ εκ της συγγενειας Θ (ᾳ.}»75)Ὰ νς Μὴ 
62 Γαυτο ΝΒ νς Ψϑέαλο 63 98" νς Ψέκας 
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64 ᾿Ανεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα καὶ ἡ 

γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν Θεόν. 65 Καὶ 

ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς: 

καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς ᾿Ιουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ 

ῥήματα ταῦτα. 

66 Καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, 

λέγοντες, “Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται'΄ Καὶ Τ χεὶρ 

Κυρίου ἦν μετ᾽ αὐτοῦ. 

Ζαςῃατγίας. βΒοηραϊ ςείις 

67 Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη Πνεύματος 

᾿Αγίου καὶ “προεφήτευσε λέγων, 

68 “Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ ᾿Ισραήλ, 

Ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησε λύτρωσιν τῷ λαῷ 

αὐτοῦ, 

69 Καὶ ἤγειρε κέρας σωτηρίας ἡμῖν 

Ἔν τῷ οἴκῳ Δαβὶδ ΘΖτοῦ τιαιδὸς αὐτοῦ. 

70 Καθὼς ἐλάλησε διὰ στόματος τῶν ἁγίων “τῶν ἀττ᾽ 

αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ, 

71 Σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων 

τῶν μισούντων ἡμᾶς, 

72 Ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν 

Καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ, 

73 ἝὍρκον ὃν ὦμοσε πρὸς ᾿Αβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν. 

Τοῦ δοῦναι ἡμῖν 74 ἀφόβως ἐκ χειρὸς “τῶν ἐχθρῶν 

ἡμῶν" ῥυσθέντας, 

Λατρεύειν αὐτῷ 75 ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ 

᾿Ενώπιον αὐτοῦ “πάσας τὰς ἡμέρας" τῆς ζωῆς' ἡμῶν. 

76 Καὶ σύ, παιδίον, προφήτης Ὑψίστου κληθήσῃ, 

»-0Ὺ»νὍ-ᾳῴῴαᾳσσασσθθσθσανσαασσσααὐπσσσο 

175 της ζωης Μ, ΤΆ ν5 -Μ' 6 (.}75} Α, Ογ 

66 Τγαρ 6 (ᾳ.ν}75) ν5 ΨιΑ 67 “επροφητεῦυσεν Θ (μ.»75)Ὰ νϑ5 Ψὶ 

69 ΟΘ (μ.γ}»75) νς 3 Α 69 ον Β νς Ψϑὲέας 70 ὁνΒ νς 3έας 

74 'εχθρων ΝΒ νϑ5 ψϑὲς (των εχρων ημων ΑἹ) 

75 πασαις ταις ημεραις Β ν5 3ϑέκας 

76 τδε Θ (μ.μ75) ν5 3ὲὰ 

183 Ε{ΚῈ 1:77.:2.9 

Προπορεύσῃ γὰρ “πρὸ προσώπου" Κυρίου 

ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ, 

77 Τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ 

᾽ν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν, 

78ἅ Διὰ σπλάγχνα ἐλέους Θεοῦ ἡμῶν, 

ν οἷς ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους: 

79 ᾿Ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις, 

Τοῦ κατευθῦναι τοὺς τδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης." 

80 Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι, καὶ 

ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν 

᾿Ισραήλ. 
(τς ἰ5ς Βοίη οἵ Μδϑίγ 

(Μι. 1:18ὃ-25) 

᾿Εγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθε δόγμα 

παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν 

τὴν οἰκουμένην. 2 Αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο 

ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου. 3 Καὶ ἐπορεύοντο 

πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν "ἰδίαν πόλιν. 

4 ᾿Ανέβη δὲ καὶ ᾿Ιωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως 

Ναζαρέτ, εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν, εἰς πόλιν Δαβίδ, ἥτις καλεῖται 

Βηθλέεμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαβίδ, 

5 ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ "μεμνηστευμένῃ αὐτῷ 

ογυναικί, οὔσῃ ἐγκύῳ. 6 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς 

ἐκεῖ, ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν. 7 Καὶ ἔτεκε 

τὸν Υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν 

αὐτόν, καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν ὁτῇ φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν 

αὐτοῖς τότος ἐν τῷ καταλύματι. 

(Ἰοτίαᾳ ἰη ἔχερίςὶς ) 60 

8 Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες 

καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην 

αὐτῶν. 9 Καὶ οἰδού, ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς, καὶ 

'4 Ναζαρετ ΜΒ, ΤΆ ν5 Ναζαρεθ Μ᾿Ν, Οε ν5 Ναζαραθ ΑΟ 

76 “ενωπιον ΝΒ νς ϑέας 78 Γεπισκεψεται ΜΒ νϑ ψϑέας 

2 ὅμ" νς ϑὲας 3 γεαυτου Βί(εαυτων Μ")ν5 ϑὲΑς 

5 Γεμνηστευμενη Θ (μ.ψ}75)Α ν5 ΨὲῚ 5. ΟΝ ΒΟ" "ὁ νς ἌὲΑ 

7 ΟχΒα νς ὃ} 9 ὁμΒ νς ἍὲΑ 
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δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν φόβον 

μέγαν. 

10 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος, “Μὴ φοβεῖσθε, ἰδοὺ γάρ, 

εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ 

λαῷ. ΤΊ Ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς 

Κύριος, ἐν πόλει Δαβίδ. 12 Καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον: 

εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον, "κείμενον ἐν φάτνῃ." “ 

13 Καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος 

στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν Θεὸν καὶ λεγόντων, 

14 “Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, 
Καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, 
᾽ν ἀνθρώποις Γεὐδοκία!"" 

15 Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν 

οἱ ἄγγελοι, Πκαὶ οἱ ἄνθρωποιΝν οἱ ποιμένες "εἶπον πρὸς 

ἀλλήλους, “Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλέεμ καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα 

τοῦτο τὸ γεγονὸς ὃ ὁ Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν." 16 Καὶ ἦλθον 

σπεύσαντες καὶ ἀνεῦρον τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν ᾿Ιωσήφ, καὶ 

τὸ Βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ. 17᾿Ιδόντες δὲ "διεγνώρισαν 

περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου 

τούτου. 78 Καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν 

λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς. 19 Ἢ δὲ 
Μαριὰμ πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα, συμβάλλουσα 

ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 20 Καὶ ὑπέστρεψαν: οἱ ποιμένες, 

δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν Θεὸν ἐπὶ ττᾶσιν οἷς ἤκουσαν 

καὶ εἶδον, καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς. 

ΤῊΘ (ἰτγεομπηοίςίοη οἵ [655 

21 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν 

αὐτόν,3 καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ 

τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλληφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ. 

112 φατνη ΨὲκΒΑ, Ογ νβ τή φατνη ΤΆ 
220 υπεστρεψαν ϑὲ ΒΑ, οε νς ἐπεστρεψαν ΤΆ 
321 αὐτον Μρί "ΒΑ, Οὐ νβ το παιδιον μρὅΤΗ 

12 και κείμενον Β νς )ὲα; ( -- κἢ) 14 γευδοκιας Ν'Β'Α νς Μὲ 
15 ΝΒ νς ἍὲΑ 15 τελαλουν ΝΒ ν5 Ψϑὲςκ 

17 "εγνωρισαν ΝΒ ν5 Ψὲᾳ 
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[699 [5 Ργθοεοθηΐθα ἰπ ἴῃ 6 ΤΟΠΊρ 6 

22 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν 

κατὰ τὸν νόμον Μωσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς ᾿Ιεροσόλυμα 

παραστῆσαι τῷ Κυρίῳ 23 (καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ 

Κυρίου ὅτι «Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ Κυρίῳ 

κληθήσεται»), 24 καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον 

ἐν Τ᾽ νόμῳ Κυρίου, «Ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νεοσσοὺς! 

περιστερῶν.» 

ς) ΠἼΘΟΠ 5 Ννιιης [|Πη{{|-ς 

25 Καὶ ἰδού, ἦν ἄνθρωπος ἐν ᾿Ιερουσαλὴμ ᾧ ὄνομα 

Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, 

προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ ᾿Ισραήλ, καὶ Πνεῦμα ἦν 

“Αγιον2 ἐπ᾽ αὐτόν. 26 Καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ 

τοῦ Πνεύματι τοῦ ᾿Αγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον “πρὶν ἢ" ἴδῃ τὸν 

Χριστὸν Κυρίου. 27 Καὶ ἦλθεν ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν. 

Καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον ᾿Ιησοῦν τοῦ 

ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ, 

28 καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας Θαὐτοῦ καὶ 

εὐλόγησε τὸν Θεὸν καὶ εἶπε, 

29 “Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, Δέσποτα, 

Κατὰ τὸ ῥῆμά σου, ἐν εἰρήνῃ: 

30 Ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου 

31 Ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, 

32 Φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, 

Καὶ δόξαν λαοῦ σου ᾿Ισραήλ." 

33 Καὶ ἦν ᾿᾿Ιωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ ϑαὐτοῦ θαυμάζοντες ἐπὶ 

τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ. 34 Καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς 

πππασσσαασασααα δ σΘὌσΕΨἝοὁ σαν σσσ“πππαπασσ“σπσππασσσσπασσσσσσσσσ 

᾽24 νεοσσους ΜΑ, ΤΆ νΞς νοσσους Μ΄ΝΒ, (τ 

225 ην αγιον 39ὲ ΚΒΑ, ΟΥ νβ αγιον ην ΤΆ 

24 ττω ΝΒ νς ΨὲΑ 25 ΝΒ νς ΝΑ 26 ΄πρινη αν ἰΚ, [Ὁε] 

νς ἍΜὲα; (πριν αν Β; εὡς αν Ν᾽") 28 ὅν Β νς Ἅὲα 

33 το πατηρ αὐτου ΝΒ ν5 Μὲ (ο Ιωσηφ ΑἹ) 33 98 νς ΨὲκΊΑ 

23 Εχ. 13:2,12,15 24 ἴον. 12:8 
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Συμεών, καὶ εἶπε πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ, “᾿Ιδού, 

οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ 

᾿Ισραήλ, καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον 35 (καὶ σοῦ “δὲ 

αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία), ὅτως ἂν ἀπο- 

καλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί." 

Απηᾶ ννιίπθοοος Αροιί (6 ΚραθθπΊΘΥ 

36 Καὶ ἦν Ἅννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς 

᾿Ασήρ. Αὕτη προβεβηκυῖΙα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα 

“ἔτη μετὰ ἀνδρὸς ἑπτὰϊ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς: 

37 καὶ αὐτὴ χήρα Γὡς ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων, ἣ 

οὐκ ἀφίστατο ϑἀπὸ τοῦ ἱεροῦ, νηστείαις καὶ δεήσεσι 

λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν. 38 Καὶ δ'αὐτὴ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ 

ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ "Κυρίῳ καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ 

πᾶσι τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν 92ἐν ᾿Ιερουσαλήμ. 

Τῇ Εαπηγ Κοίωγης ἴο ΝαΖαγθίῃ 

39 Καὶ ὡς ἐτέλεσαν Γ'ἅτιντα τὰ κατὰ τὸν νόμον Κυρίου, 

γζοπτέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς ὁτὴν πόλιν ἑαυτῶν' 

Ναζαρέτ. 40 Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο 

οπνεύματι, πληρούμενον "σοφίας: καὶ χάρις Θεοῦ ἦν ἐπ᾽ 

αὐτό. 

ΤΗῊΘ Βογ |69ι5 ΑπγᾶΖϑο ἰῃ6 ᾿οςίοτς οἵ (Π6 ἰἂνν 

41 Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ᾽ ἔτος εἰς 
᾿Ιερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα. 42 Καὶ ὅτε ἐγένετο 
ἐτῶν δώδεκα, Γἀναβάντων αὐτῶν δΒείς ᾿ΙεροσόλυμαΝ κατὰ 

139 εαυτων ΜΝΒΑ, Οε νς αὑτων ΤᾺ 

239 Ναζαρετ ΜΙΝ, ΤᾺ νβ Ναζαρεθ ΜΒ", Ογσ νβ Ναζαρατ ἃ 

35 ΟΒ νς 3ϑὲ ΚΑ, [0ε] 36 2314 ΚΒ νς Μ; (1423 Α) 
37 τεως Ν'ΒΑ ν5 Μὲ 37 9ὁΒ νς ἍΑ (εκ κἢ 38 ΟἾΧΝΒΑ νς5 Μὶ 
38 ΓΘεω ΝΒ νς ΨἌὲα 38 ΟχΒ νς ΨὲᾷΑ 39 γιππαντα ΝΒ ν5 ΨίΑ 
39 γζΖεπτεστρεψαν Β (ἐπεστρεψεν Μ""55) νς ΨὲΑ 
39 Ομ" νς ἍῈΑ 40 ΟκΒ νς ἍὲΑ 40 γσοφια Β ν5 Μὲκ"Α 

42 γαναβαινοντων ΝΒΑ ν5 ΜῈ 42 ὈκΝΒ νς ϑὲ οὐ" 
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τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς 43 καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐν 

τῷ ὑποστρέφειν αὐτούς, ὑπέμεινεν ᾿Ιησοῦς ὁ Παῖς ἐν 

᾿Ιερουσαλήμ: καὶ οὐκ “ἔγνω ᾿Ιωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ᾽ αὐτοῦ. 

44 Νομίσαντες δὲ αὐτὸν “ἐν τῇ συνοδίᾳ εἶναι, ἦλθον 

ἡμέρας ὁδόν, καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς "συγγενέσι καὶ 

ἐν τοῖς γνωστοῖς." 45 Καὶ μὴ εὑρόντες οΟαὐτόν, ὑπέστρεψαν 

εἰς ᾿Ιερουσαλήμ, "ζητοῦντες αὐτόν. 46 Καὶ ἐγένετο “μεθ᾽ 

ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ καθεζόμενον ἐν 

μέσῳ τῶν διδασκάλων, καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπε- 

ρωτῶντα αὐτούς. 47 ᾿Εξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες 

αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. 48 Καὶ 

ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν: καὶ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ 

αὐτοῦ εἶπε, “Τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως ᾿Ιδού, ὁ 

πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε." 

49 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, “Τί ὅτι ἐζητεῖτέ με Οὐκ ἤδειτε 

ὅτι ἐν τοῖς τοῦ Πατρός μου δεῖ εἶναί με΄ 50 Καὶ αὐτοὶ οὐ 

συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς. 

Ιθοςις Αανδηςθϑ ἰη νν 56 ΠῚ Δα ξανοῦ 

51 Καὶ κατέβη μετ᾿ αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέτ,' καὶ ἦν 

ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. Καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα 

τὰ ῥήματα Θταῦτα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 52 Καὶ ᾿Ιησοῦς 

προέκοπτε σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ, καὶ χάριτι παρὰ Θεῷ καὶ 

ἀνθρώποις. 

Ιοῃη ἴῃ Βαρί(ἰ5ῖ Ργθρᾶγθο ἴῃ 6 ννᾶγ 

(Μι. 3:1|-6; ΜΚ. 1:1-6) 

Ἔν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου 

Καίσαρος, ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου τῆς 

υσσσΧσἦἙαἡὖοσυυυσαισα σαι -΄ ΄΄ὐσπ΄ὐὰπϊἧὀπ’ σ“ππυσπὀπὡπααασσσσανα 

151 Ναζαρετ ΜΙΝ, ΤᾺ ν56 Ναζαρεθ ΜΒ", Οε νβ Ναζαρατ ἃ 

43 ἐγνωσαν οἱ γονεῖς ΝΒ νϑ ας 44 “41.3 ΚΒ νς ϑὲέας 

44 .οσυγγενευσιν Β'" ν5 Μέκας 44 “134 ΒΑΘ" νς Μ; (-- κ") 

45 96 (μ.}»75)νς 4 45 ταναζητουντες ΒΟ ν5 ΨὲΝ"ὰ 

46 “μετα ΧΒ νς ϑέας 48 “61-5 6 (μ.»75) νς ΨΑ 

51 95" ν5 ϑέας 52 Τεν τη Νίτη Β), [οἍ] ν5 ϑέας 
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᾿Ιουδαίας, καὶ “'τετραρχοῦντος τῆς Γαλιλαίας Ἡρῴδου, 
Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ “Ζτετραρχοῦντος τῆς 
᾿Ιτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ Λυσανίου τῆς 

᾿Αβιληνῆς “Ξτετραρχοῦντος, 2 ἐπὶ ἀρχιερέως! ἽΑννα καὶ 
Καϊάφα, ἐγένετο ῥῆμα Θεοῦ ἐπὶ ᾿Ιωάννην τὸν2 Ζαχαρίου 
υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ. 3 Καὶ ἦλθεν εἰς ττᾶσαν ϑτὴν περίχωρον 
τοῦ ᾿Ιορδάνου, κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν, 4 ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων ᾿Ησαΐου τοῦ 
προφήτου, ϑλέγοντος, 

«Φωνὴ βοῶντος 
“Ἔν τῇ ἐρήμῳ ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, 
Εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 

5 Πᾶσα φάραγξ3 πληρωθήσεται 
Καὶ πτᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται: 

Καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεῖαν 
Καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας: 

6 Καὶ ὄψεται τᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ.» 

ἸΙοῆη Εχῃοτγίς ἃη6 Ργθᾶςῇθς ἴο (ῃ6 ΡΘορίθ 
(Μι. 3:7-12; ΜΚ. 1:7, ὃ; Ιοῃη 1:19-28) 

7 Ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι 
ὑπ᾽ αὐτοῦ, “Γεννήματα ἐχιδνῶν! Τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν 
ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς 8ὃ Ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους 
τῆς μετανοίας, καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα 
ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ., Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς 
ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ. 9 Ἤδη 
δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται. Πᾶν οὖν 
δένδρον μὴ ποιοῦν καρττὸν καλὸν ἐκκότπτεται καὶ εἰς πῦρ 
βάλλεται." 

"2 ἐπι ἀαρχιερεως ἍΜὲΘ (μα.γ}75)Α, Οὐ νβ ἐπ ἀρχιερεων ΤᾺ 

22 τον ΜΘ (μ.γ}75)4, ΟἍε νς ἔτου ΤΆ 
ὅ5 φαραγξ Μρ'"46 (μ.}»75), ΤᾺ Οε νς φαραξ Μρί"δΑ 

1 “'τετρααρχουντος Ν'ΑΟ νς Μὲ 1..2 Ξτετρααρχουντος 
"Ὁ νς Ἄ3)8ΒᾺ 3 ΟΒΑ νς Ψϑὲὲκο, [0] 4 ὁμΒ νς ϑϑέας 

4-6 Ις5. 40:3-5 

189 Ε{ΚῈ 3:10-19 

10 Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγοντες, “Τί οὖν 

ποιήσωμεν 7, " 

11 ᾿Αποκριθεὶς δὲ "λέγει αὐτοῖς, “᾿Ο ἔχων δύο χιτῶνας 

μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι, καὶ ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως 

ποιείτω. 

12 Ἤλθον δὲ καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι,2 καὶ εἶπτον πρὸς 

αὐτόν, “Διδάσκαλε, τί ποιήσωμεν.΄ 

13 Ὃ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς, “Μηδὲν πλέον παρὰ τὸ 

διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε." 

14 ᾿Επηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι, λέγοντες, 

“Καὶ ἡμεῖς τί ττοιήσωμεν΄ 7΄ 

Καὶ εἶπε “πρὸς αὐτούς, “Μηδένα διασείσητε μηδὲ 

συκοφαντήσητε, καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν.“ 

15 Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ καὶ διαλογιζομένων 

πάντων ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ ᾿Ιωάννου, 

μήποτε αὐτὸς εἴη ὁ Χριστός, 16 ἀπεκρίνατο (ὁ ᾿Ιωάννης 

ἅπασι λέγων," “᾿Εγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς: ἔρχεται δὲ 

ὁ ἰσχυρότερός μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν 

ὑποδημάτων αὐτοῦ. Αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι 

᾿Αγίῳ καὶ πυρί: 17 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ “καὶ 

διακαθαριεῖ" τὴν ἅλωνα αὐτοῦ καὶ "συνάξει τὸν σῖτον εἰς 

τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ 

ἀσβέστῳ.΄ 

18 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο 

τὸν λαόν. 19 .Ὃ δὲ Ἡρῴδης ὁ “τετράρχης, ἐλεγχόμενος 

ὑπ᾽ αὐτοῦ περὶ ᾿Ηρῳδιάδος τῆς γυναικὸς" τοῦ ἀδελφοῦ 

αὐτοῦ, καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησε πονηρῶν ὁ Ἡρῴδης, 

πσσασασαααα“““ππᾶΦπᾶΔυυὐππὀσπυδυυδυυδυ 5 ὍὁἋὃἋὃ’ς σα πσσπσσσσαππππσσσσσπαπσσσσσσσσσσσσαι 

"10 ποιησωμεν ΜΡῚΘ (μ.}75) Α, Οὐ ν5 ποιήσομεν ΜΡ, ΤᾺ 

212 βαπτισθηναι ΜΡΙΝΒΑ, ΤΆ Οὐ ν5 τὺὔπ αὐτου ΜΡΟ 

312 ποιήσωμεν ΜΡΙΘ (μ.ν»75) Α, ὧν ν5 ποιήσομεν ΜΡ, ΤΆ 

414 και ημεις τι ποιήσωμεν Μ' ν5 και ἡμεῖς τι ποιησομὲν Μρίᾳα, ΤᾺ 

ν5 τι ποιησωμεν και ημεις Θ (μ.»75), (τ 

519 γυναικος ΜΕΒ, Ογ ν5 ἐφΦιλιππου ΑΟ, ΤᾺ 

ΤΊ Γελεγεν 6 (μ.γ}»75) νς 4 14 αυὑτοις ΒΟ" ν5 κα 

16 “λεγων πασιν οἰωαννης ΜΒ) ν5 ϑϑὲας 

17 “διακαθαραι (")Β ν5 Μϑὲας 17" συναγαγεῖν Κ'Β ν5 ΨΜέαο 

19 «τετρααρχης Ν' Ὃ ν5ς ΨΙΒΑ 



γι Ξ:Ὁ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 190 

20 προσέθηκε καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσι Θ᾽ καὶ κατέκλεισε τὸν 
᾿Ιωάννην ἐν ϑΖτῇ φυλακῇ. 

]Θ9 5 [5 ΒαρίἰΖϑα ᾿γ ]οῆη 

(Μι. 3:13-|7; ΜΚ. 1:9-11) 

21 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅτπταντα τὸν λαόν, καὶ 
᾿Ιησοῦ βαπτισθέντος καὶ προσευχομένου, ἀνεῳχθῆναι τὸν 

οὐρανὸν 22 καὶ καταβῆναι τὸ Πνεῦμα τὸ Αγιον σωματικῷ 
εἴδει ὡσεὶ περιστερὰν ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ 
γενέσθαι λέγουσαν, “Σὺ εἶ ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ 
εὐδόκησα." 

ΤῆΘ ρηρδίορυ οὔ ]θϑις ( γοῖ 
(((. Μι. 1:1-17) 

23 Καὶ αὐτὸς ἦν Θὁὸ ᾿Ιησοῦς “ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα 
ἀρχόμενος,, ὧν “Ζὼὡς ἐνομίζετο υἱὸς ᾿Ιωσήφ, 

τοῦ Ηλί, 

24 τοῦ “Ματθάτ, τοῦ Λευί, τοῦ Μελχί, 

τοῦ "2᾽Ιαννά, τοῦ ᾿Ιωσήφ, 

25 τοῦ Ματταθίου, τοῦ ᾿Αμώς, τοῦ Ναούμ, 

τοῦ ᾿Εσλί, τοῦ Ναγγαί, 

26 τοῦ Μάαθ, τοῦ Ματταθίου, τοῦ "'Σεμεεί, 

τοῦ Γ᾿Ιωσήφ, τοῦ "2᾽Ιούδα, 
27 τοῦ ᾿Ιωανάν,2 τοῦ 'Ρησά, τοῦ Ζοροβάβελ, 

τοῦ Σαλαθιήλ, τοῦ Νηρί, 

28 τοῦ Μελχί, τοῦ ᾿Αδδί, τοῦ Κωσάμ, 

τοῦ .᾿Ελμωδάμ, τοῦ ἬΡρ, 
29 τοῦ Γ᾽ Ιωσή, τοῦ ᾿Ελιέζερ, τοῦ ᾿Ιωρείμ, 

122 εὐυδοκησα ΜΡΙΝΒ, Οε νβ ηυὐδοκησα ΜΡρΊίΑ, ΤΆ 

227 Ιωαναν ΜΡΙΒΑ, Οε νς Ιωανναν Μὶ νς Ιωαννα ΤᾺ νΞ5 ἰωναν κὶ 

20 Ο'κἘΒ νς ἍΜεὲΑσ, [(ν]Ἱ 20 ο2νΒ νς ϑέας 22 τως ΝΒ ν5 Ἅὲὲᾳα 
22 ὁμΒ νς Ἅὲα 23 ον νς ἍὲΑ 23 "141-3 ΚΒ νς ἍὲΑ 

23 “2312 ΚΒ ν9 Ψὲ αὶ 24 "'ΝΜμαθθατνς ΜΒΑ; (Μαθθαθ κ") 
24 “2Ιανναι ΝΒ να ΜΑ 26 «“'Σεμειν ΝΒ νς ΨἌὲΑ 
26 ΠΙωσηχ ΚΒ νς Ψὲα 26 “2Ιωδα ΝΒ ν5 ϑὲκα 

28 Ἑλμαδαμ ΝΒ νϑ ΨιΑ 29 ΠΙησου ΝΒ νς ΨέὲαᾳΑ 

191 [0 ΚΕ 3:30-4:1 

τοῦ “Ματθάτ, τοῦ Λευί, 

30 τοῦ Συμεών, τοῦ ᾿Ιούδα, τοῦ ᾿Ιωσήφ, 
τοῦ "᾿Ιωνάν, τοῦ ᾿Ελιακείμ, 

31 τοῦ Μελεᾶ, τοῦ "'Μαϊνάν, τοῦ Ματταθά, 
τοῦ “Ναθάν, τοῦ Δαβίδ, 

32 τοῦ ᾿Ιεσσαί, τοῦ .᾽᾿ Ωβήδ, τοῦ “ΣΒόοζς, 
τοῦ ΓΣαλμών, τοῦ Ναασσών, 

33 τοῦ ᾿Αμιναδάβ, τοῦ ᾿Αράμ, τοῦ ᾿Ιωράμ,' τοῦ 'Εσρώμ, 
τοῦ Φάρες, τοῦ ᾿Ιούδα, 

34 τοῦ ᾿Ιακώβ, τοῦ ᾿Ισαάκ, τοῦ ᾿Αβραάμ, 
τοῦ Θάρρα,2 τοῦ Ναχώρ, 

35 τοῦ Σερούχ, τοῦ 'Ραγαῦ,Ζ τοῦ Φάλεγ," 
τοῦ Ἔβερ, τοῦ Σαλά, 

36 τοῦ “Καϊνάν, τοῦ ᾿Αρφαξάδ, τοῦ Σήμ, 

τοῦ Νῶε, τοῦ Λάμεχ, 

37 τοῦ Μαθουσάλα, τοῦ ᾿Ενώχ, τοῦ ς᾽᾿Ιάρεδ, 

τοῦ Μαλελεήλ, τοῦ "“ΖΚαϊνάν, 

38 τοῦ ᾿Ενώς, τοῦ Σήθ, τοῦ ᾿Αδάμ, 
τοῦ Θεοῦ. 

σαίδη Τοπηρίσ [6515 

(Μι. 4:1-17; ΜΚ. 1:12,13) 

4 ᾿Ιησοῦς δὲ Πνεύματος ᾿Αγίου πλήρης“ ὑπέστρεψεν 
ἀττὸ τοῦ ᾿Ιορδάνου καὶ ἤγετο ἐν τῷ Πνεύματι ΄εἰς τὴν 

133 Αραμ του Ιωραμ Μ νΞς Αραμ Α, ΤΆ νΞ5 Αδμιν του Αρνι ΚΒ, Οε 
234 Θαρρα Μὶ νς Θαρα ΜΡΙΝΈΒΑ, ΤΕ (τε 

335 Σερουχ ΜΨϑὲ ΒΑ, Οἐ νς Σαρουχ ΤᾺ 

430 Ραγαυ ΜΝΒΑ, ΤΆ (τ ν9 Ραγαβ Μ' 

535 Φαλεγ ΜΡΙΑ νς Φαλεκ ΜΡΙΝΒ, ΤΕ Οε 
61 Πνευματος Αγιου τπληρης ΜΡΙΑ, ΤᾺ ν5ς πληρης Πνευματος Αγιου 
Μμρ' μηδ Β, σε 

29 μαθθατ Βὲνς Μ; (ματταθ Α; Μαθθααθ ΚὮἢ 

30 ᾿ΙἾωναμ ΝΒ ν5 Μ; ([ὠαναν Α) 

31 «ἵΜεννα ΝΒ νς Μὲ; (-- του Μαιναν Α) 31 -ΞὥΝαθαμ κ'Β ν5 ΨίΑ 

32 “Πωβηδ Α νς Μ; ((ωὡβηλ κ"8Β) 

32 “2Βοος ΒΑ ν95 3ϑὲ; ([Βαλλς κ᾿") 32 ΓΣαλα Μ'Β ν8 Ψὲα 
36 “Καιναμ ΝΒ ν5 ΨὲᾳΑ 37 “αρετ ΝΒ" νς Μὲ; ((ἀρεθ ΑἹ) 

37 “2ΖΚαιναμ Κὶ ν5 Ψὲ ΒΑ 1 “εν τὴ ερημω ΝΒ νϑ5 9. 
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ἔρημον" 2 ἡμέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ 

διαβόλου. Καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, 

καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν, ϑὕστερον ἐπείνασε. 3 “Καὶ 

εἶπεν) αὐτῷ ὁ διάβολος, “Εἰ Υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ εἰπὲ τῷ λίθῳ 

τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος." 

4 Καὶ ἀπεκρίθη “᾿Ιησοῦς πρὸς αὐτόν, λέγων," “Γέγρατει- 

ται ὅτι 

«Οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται; ἄνθρωπος 

Π᾿ Αλλ᾽ ἐπὶ τιαντὶ ῥήματι Θεοῦ.ν»΄ 

5 Καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν Βὸ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸνν 

ἔδειξεν αὐτῷ πᾶσας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν 

στιγμῇ χρόνου. 6 Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος, “Σοὶ δώσω 

τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν: ὅτι 

ἐμοὶ παραδέδοται, καὶ ᾧ ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν. 7 Σὺ οὖν 

ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιον ἐμοῦ,2 ἔσται σου πᾶσα τς 

8 Καὶ ἀποκριθεὶς “αὐτῷ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς," “Ὕπαγε 

ὀπίσω μου, Σατανάα!δ Γέγραπται," 

«“2Προσκυνήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου, ἡ 

Καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.» ΄ 

9 “Καὶ ἤγαγεν᾽ αὐτὸν εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ καὶ ἔστησεν 

οαὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ, “Εἰ Υἱὸς 

εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω. 10 Γέγραπται 

γὰρ ὅτι 

.ρρ.ρ.ρϑρϑρϑ.νψνψν. 1... τπτπττςτ τ 7ἠ7΄ἠ΄΄΄...ςςςς 

14 ζησεται! 9ὲ νς ἙΟΝΒΑ, ΤᾺ Οε 

27 ἐμου ΜΝΒ, Οὐ νβ μου ΑΙΑΙἸΤᾺΆ 

37 σου ΜΝΒΑ, ΤᾺ (τ νϑ σοι Μ' 

47 πασα ΨΜΈΕΝΒΑ, Οὐ νς πανταὰα ΤΆ 

58 γεγραπται ΜΝΒΑ, Ογ ν5 Ἔγαρ ΤΆ 

69 εἰ ϑὲ Βα, ογσ νς ἙΟΤΑΕ 

2 «τεσσερακοντα ΒΓΑ ν5 »9ὲ; ([ γ75.) 2 ὃν νς ΨὲΑ 

3 ἔειπεν δὲ ἈΒ ν5 ἍΨέὲα 4 'προς αὐτον Οο ἰησους ΝΒ νϑ5 ΨίΑ 

4 ὑμβ νς 3 α' 5 5πΒν: Μὶα 8."}3421 κνς Μ; (2134 Α; 124 Β) 

8 ΚΒ ν5 Μία 8 “22.517 ΚΒ νς ΜΑ 

9 ηγαγεν δε ΝΒ ν5 Ψὲᾳκ 9 οχΒ νς ἍὲΑ 

4 Ὠριωΐ. 8:3 8 Ὀριί. 6:13 

1932 [ὑκ ξ 4:11-1ὃ 

«Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, 

Τοῦ διαφυλάξαι σε,» 

ΤΊ καὶ 

«᾽Επὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, 
Μμήτ᾽οτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.» 

12 Καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι “Εἴρηται, 

«Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου.»΄ 13 Καὶ συντε- 

λέσας πάντα πειρασμὸν ὁ διάβολος ἀπέστη ἀτπτ᾽ αὐτοῦ 
ἄχρι καιροῦ. 

Ιθςς Βορίης Ηἰς (δ!!! Θαη Μιιη σίγγ 
(Μι. 4:12-17; ΜΚ. 1:14,15) 

14 Καὶ ὑπέστρεψεν ὁ2 ᾿Ιησοῦς ἐν τῇ δυνάμει τοῦ ΠΙνεύ- 

ματος εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ φήμη ἐξῆλθε καθ᾽ ὅλης τῆς 

περιχώρου περὶ αὐτοῦ. 15 Καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς 

συναγωγαῖς αὐτῶν, δοξαζόμενος ὑττὸ πάντων. 

ΙΘ5ς Ις Κρ|θεῖρα δἱ ΝΝαΖαγθίῃ 

16 Καὶ ἦλθεν εἰς ὁτὴν Ναζαρέτ,ἦ οὗ ἦν τεθραμμένος. Καὶ 

εἰσῆλθε, κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων 
εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι. 17 Καὶ ἐπεδόθη 
αὐτῷ βιβλίον “᾽Ησαΐου τοῦ προφήτου. Καὶ ἀναπτύξας τὸ 
βιβλίον, εὗρε τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον, 

18 «Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾽ ἐμέ, 

Οὗ εἵνεκεν. ἔχρισέ με 
Εὐαγγελίσασθαι" πτωχοῖς. 

1171 και Μ νς ἔοτι ΒΑ, ΤΆ Οἵ 

214 ο ΜρίνΒΑ, ΤΆ χε νς -- Μρ' 

6 Ναζαρετ Μ, ΤᾺ νς Ναζαρεθ Μ' νΞς Ναζαρα ΝΒ", Οὐ νϑ 

Ναζαρατὰα 
418 εἰνεκεν 3,.9ὲ "ᾶκΒ (εινεκν Α), Οε νβ ενεκεν ΤΆ 

518 εὐαγγελισασθαι 3ὲ ΒΑ, ΟΥ ν5 εὐαγγελιζεσθαι ΤᾺ 

16 Ὅν νς ἍὲΑ 17 “231 ΝΒ νς ἍἌὲΑ 

10,77: Ρς. 91:11,12 12 Ὀουϊ. 6:16 
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᾿Απέσταλκέ με Πἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους 

τὴν καρδίανν, 

Κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν 

Καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, 

᾿Αποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, 

19 Κηρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν.» 

20 Καὶ πτύξας τὸ βιβλίον, ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ, ἐκάθισε. 

Καὶ πάντων “ἐν τῇ συναγωγῇ οἱ ὀφθαλμοὶ ἦσαν ἀτε- 

νίζοντες αὐτῷ. 21 ἼἬηρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι 

“Σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν." 

22 Καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς 

λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος 

αὐτοῦ. Καὶ ἔλεγον, “ΓΟὐχ “οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ᾿Ιωσήφ᾽ Ὁ’ 

23 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, “Πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν 

παραβολὴν ταύτην, “᾿Ιατρὲ, θεράπευσον σεαυτόν. Ὅσα 

ἠκούσαμεν γενόμενα “ἐν τῇ" «Καπερναοὺμ ποίησον καὶ ὧδε 

ἐν τῇ πατρίδι σου.΄ “ 

24 Εἶπε δὲ, “᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν' ὅτι οὐδεὶς προφήτης 

δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ. 25 Ἔπ᾽ ἀληθείας δὲ 

λέγω ὑμῖν, πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ᾿Ηλίου ἐν τῷ 

᾿Ισραήλ, ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ, 

ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν: 26 καὶ πρὸς 

οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη ᾿Ηλίας εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα τῆς 

“Σιδῶνος πρὸς γυναῖκα χήραν. 27 Καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν 

ἐπὶ ᾿Ελισσαίου τοῦ προφήτου ἐν τῷ ᾿Ισραήλ"" καὶ οὐδεὶς 

αὐτῶν ἐκαθαρίσθη εἰ μὴ ΝΝεεμὰν ὁ Σύρος. 28 Καὶ 

ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ ἀκούοντες 

ταῦτα, 29 καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς 

͵.ς-ςὉςὉρὉρΡρΡρνρνρνψνψν.ν.ν.....ιτ τ ς͵͵ς͵ς͵ς.͵͵͵ςΓςς.-ο-Ὁο0Θ 0 ϑ5 ὔΘὔἅὕὕ.ἁὝἍὕἷ - 

124 λεγω ὑυμιν ΜΕΒ, ΤΆ Οε νβ5 ὑμιν λεγω ΜΊΑ 

18 "ΚΒ νς 3314 20 “451-36 ΚΒ ν5 Μ; (1-3645 Α) 

22 τουχι ΝΒ ν5 Μέᾳ 22 “4251 ΚΒ ν5 Μὲα 

23 εις την ΚΒ ν5 Μίεν ΑἹ) 23 «Καφαρναουμ ΚΒ ν5 ΨὲΑ 

26 “Σιδωνιας Θ (μ.»75)Ὰ νϑ5 Ψὶ 

27 “5.71 Ελισαιου 34 ΝΒ (Ελισσαιου Ὁ) ν5 ὍΝ (Ελισαιου Α) 

27 “Ναιμαν Ὁ (μ.»75})Δ νϑ ψὲ 

18,19 15. 61:1,2 

195 Ε[|ΚῈ 4:30-39 

πόλεως καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ᾽ οὗ 

ἡ πόλις “αὐτῶν ῳκοδόμητο,᾿ ΄εἰς τὸ" κατακρημνίσαι αὐτόν. 

30 Αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο. 

Ι69ςιις (οῖς Οὐ δὴ ἰποίθδη ϑριγῖ 

(ΜΚ. 1:21 -2δ) 

31 Καὶ κατῆλθεν εἰς Καπερναούμ, πόλιν τῆς Γαλιλαίας, 

καὶ ἦν διδάσκων αὐτοὺς ἐν τοῖς σάββασι. 32 Καὶ 

ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ 

λόγος αὐτοῦ. 

33 Καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα 

δαιμονίου ἀκαθάρτου. Καὶ ἀνέκραξε φωνῇ μεγάλῃ, 

34 ολέγων, “Ἔα! Τί ἡμῖν καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ Ναζαρηνέ Ἦλθες 

ἀπολέσαι ἡμᾶς Οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἽΑγιος τοῦ Θεοῦ!" 

35 Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, λέγων, “Φιμώθητι, καὶ 

ἔξελθε γἐξ αὐτοῦ!" Καὶ ῥίψαν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς2 μέσον 

ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, μηδὲν βλάψαν αὐτόν. 

36 Καὶ ἐγένετο θάμβος ἐπὶ πάντας, καὶ συνελάλουν 

πρὸς ἀλλήλους, λέγοντες, “Τίς ὁ λόγος οὗτος, ὅτι ἐν 

ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασι, 

καὶ ἐξέρχονταιῦ΄ 37 Καὶ ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ εἰς 

πάντα τόπον τῆς περιχώρου. 

695 Ηραὶς Ρρίϑθγς Μοϊῃϑι-! η-ἰ ἂνν 

(Μι. 8:14,15; ΜΚ. 1:29-31) 

38 ᾿Αναστὰς δὲ Γἐκ τῆς συναγωγῆς εἰσῆλθεν εἰς τὴν 

οἰκίαν Σίμωνος. Πενθερὰ δὲ τοῦ Σίμωνος ἦν συνεχομένη 

πυρετῷ μεγάλῳ, καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς. 39 Καὶ 

ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς ἐπετίμησε τῷ πυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν 

αὐτήν. Παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς. 

.29 εως 3316 (κ.ν»75)4, Οοε νας. Ἐ τῆς ΤΆ 
235 εἰς Μ νς Ἐτο Θ (ψ7 5"), ΤῈ Οε 

238 πενθερα δε 9 ΝΒΑ, Οὐ νβ η δὲ πενθερα Ο ν5 η πενθερα δε ΤΆ 

29 “ΝΒ νς 3 ὲας 29 ωστε ΝΒ ν5 Μϑέαο 

31 «Καφαρναουμ ΝΒ ν5 Μὲας 34 οχΒ νς ΨἍῥέας 

35 Γατπ ΝΒ νς Μψῦϑδας 38 ταπὸο Ο νς Ψὲα 
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Ιθςις Ηθαϊς μδηγ Αἰΐθυ δα δίῃ δυηϑθϑί 

(Μι. 8:16,17; ΜΚ. 1:32-34) 

40 Δύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου, πάντες ὅσοι εἶχον ἀσθε- 

νοῦντας νόσοις ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν: 

ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν “τὰς χεῖρας ἐπιθεὶς ἐθεράπευσεν" 

αὐτούς. 4{Π ᾿Εξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀττὸ πολλῶν, 

κράζοντα! καὶ λέγοντα ὅτι “Σὺ εἶ Πὸ Χριστὸςν ὁ Υἱὸς τοῦ 

Θεοῦ!" Καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ἤδεισαν τὸν 

Χριστὸν αὐτὸν εἶναι. 

[Θςιις Ργθαςῇθς ἰῇ (δ! Π|66 

(ΜΚ. 1:35-39) 

42 Γενομένης δὲ ἡμέρας, ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἔρημον 

τόπον, καὶ οἱ ὄχλοι ἐπεζήτουνξ αὐτόν, καὶ ἦλθον ἕως 

αὐτοῦ, καὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ᾽ αὐτῶν. 

43 'Ο δὲ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ὅτι “Καὶ ταῖς ἑτέραις πόλεσιν 

εὐαγγελίσασθαί με δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ὅτι "'εἰς 

τοῦτο "Ζἀπέσταλμαι. 44 Καὶ ἦν κηρύσσων “ἐν ταῖς 

συναγωγαῖς" τῆς "Γαλιλαίας. 

ΙΘϑιις (α]!ὶς Εουγ ΕἸ ΘΓΠΊΘΗ 

(Μι. 4:18-22; Μκ.1:16-20) 

5 ̓Εγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ “τοῦ 

ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς 
παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ,Σ 2 καὶ εἶδε δύο πλοῖα 
ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην: οἱ δὲ ἁλιεῖς “ἀποβάντες ἀπ᾽ 

αὐτῶνϊ Γἀπέπλυναν τὰ δίκτυα. 3 ᾿Εμβὰς δὲ εἰς ἕν τῶν 

᾽'41 κραζοντα ΜρΙΒΟ, ΤᾺ νς κραυγαζοντα ΜΊΑ, [0] νβΚ κραζοντων δ" 

242 ἐπτεζητουν ΜΘ ("5 "Ὅ)α, οὧγ ν9 εζητοὺυν Μ', ΤΆ 

31 παρα ΜΘΑ, ΤᾺ ὧτ ν5 περι Μ' 
41 Γεννησαρετ ΜΘΑ, ΤᾺ (Οε ν5 [ενησαρετ Μ' 

40 ταπαντες ΒΟ νς ϑϑὲκα 

40 “τας χειρας επιτιθεις εθεραπεῦυεν Β ν5 3ὲκ (3124 κο) 
41 ΒΘ νς ἌϑὲΑ 43 τίεπι Θ νς ϑὲας 
43 γξαπεσταλην Θ ν5 33ὲκΑ 44 ΄εἰς τας συναγωγας Θ νς 33ὲας 
44 "Ιουδαιας Θ (ψ75"5) νς 31 Α 1 και ΘΑ νς ϑὲςο 

2 7231 6 νς 33 ὲ 4; (.1 κὉ 2 τεπλυνον Β ί(επλυναν ΝΟῸ ν5 Ψϑὲα 

197 [{κ 5:4-12 

πλοίων, ὃ ἦν ὁτοῦ Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς 

ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον. “'ΨΓΚαὶ καθίσας" “2Ζἐδίδασκεν ἐκ τοῦ 

πλοίου" τοὺς ὄχλους. 4 'Ως δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶττε 

πρὸς τὸν Σίμωνα, “᾿Επανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε 

τά δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν. 

5 Καὶ ἀποκριθεὶς “"'ὁ Σίμων εἶπεν αὐτῷ," ΄“᾿Επιστάτα, δι᾽ 

ὅλης ὁτῆς νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν, ἐπὶ δὲ τῷ 

ῥήματί σου χαλάσω “2τὸ δίκτυον."΄ 6 Καὶ τοῦτο ποιήσαντες 

συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων' πολύ, "διερρήγνυτο δὲ “τὸ 

δίκτυον) αὐτῶν. 7 Καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις “τοῖς ἐν τῷ 

ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὑτοῖς. Καὶ ἦλθον 

καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά. 

8 ᾿Ιδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοῖς γόνασιν ᾿Ιησοῦ͵: 

λέγων, “Ἔξελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, 

Κύριε.“ 9 Θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς 

σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων "ἡ συνέλαβον, 

10 ὁμοίως δὲ καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἱ 

ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. 

Καὶ εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ ᾿Ιησοῦς, “Μὴ φοβοῦ. ᾿Απὸ 

τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν." 11Ἱ Καὶ καταγαγόντες 

τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες "ἅπαντα ἠκολούθησαν 

αὐτῷ. 

[Θςιις (Ιθᾶῆσθς ἃ [θρϑὺ 

(Μι. 8:1-4; ΜΚ. 1:40-45) 

12 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων, 

καὶ ἰδού, ἀνὴρ πλήρης λέπρας. “Καὶ ἰδὼν" τὸν ᾿Ιησοῦν, 

πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ, λέγων, “Κύριε, ἐὰν 

θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι." 

-ΦῸ-- τ ..........-..ϑὕ..............0.0.0........------.--ς.-. 

Ιθ6 πληθος ἰΙχθυων ϑὲ ΘΑ, οε ν5Ε ᾽Ιχθυων πληθος ΤᾺ 
28 Ιησου Μ6Ο, (ε ν5 του ἰησοὺυ Α΄, ΤΆ 

3 96 νς ϑϑὲας 3 !Ἰκαθισας δε Θ ν5 ϑὲέκο 

3.(22.41 γ75ΒἘ νς Μὲας; (εν τω πλοιω εδιδασκεν Ν) 

5 ΠΙΣιμων εἶπεν }758 (΄ κ)νς 39ὲ αο 

5 ΘΑ νς ϑὲς 5 ἴῶτα δικτυα ψ75 6.8 νς 3ϑέας 

6 "διερρησσετο ψ7δ"κ (διερησσετο Βἢ)ν5 ϑ3ὲ (διερηγνυτο Α)) 

(διερρητο Ο) 6 τα δικτυα Ὁ νς ϑὲκας 

7 96 νς ϑὲας 9 των ψῖϑΒνς Ψέπκας 

ΤΊ Γπαντα ΝΒ νς ϑϑέας 12 Ἰδὼν δε ΕΒ νς ϑὲέας 
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13 Καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ "εἰπών, “Θέλω, 

καθαρίσθητι.΄ Καὶ εὐθέως ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

14 Καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν, “᾿Αλλὰ. 

ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε! περὶ 

τοῦ καθαρισμοῦ σου καθὼς προσέταξε Μωσῆς, εἰς μαρτύ- 

ριον αὐτοῖς." 15 Διήρχετο δὲ μᾶλλον ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ: 

καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν καὶ θεραπεύ- 

εσθαι “ὑπ᾽ αὐτοῦν ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν. 16 Αὐτὸς 

δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις καὶ προσευχό- 

μενος. 

[θςις Εογρίνθς 8η6α Ηθϑΐς ἃ Ραγαίγίϊς 

(Μι. 9:1-8; ΜΚ. 2:1-12) 

17 Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν 

διδάσκων, καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομο- 

διδάσκαλοι, οἱ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς 

Γαλιλαίας καὶ ᾿Ιουδαίας καὶ ᾿Ιερουσαλήμ. Καὶ δύναμις Κυρίου 

ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι Γαὐτούς. 18 Καὶ ἰδού, ἄνδρες φέροντες ἐπὶ 

κλίνης ἄνθρωπον ὃς ἦν παραλελυμένος, καὶ ἐζήτουν αὐτὸν 

εἰσενεγκεῖν καὶ θεῖναι Τ ἐνώπιον αὐτοῦ. 19 Καὶ μὴ εὑρόντες: 

ποίαςΞ3 εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον, ἀναβάντες ἐπὶ 

τὸ δῶμα, διὰ τῶν κεράμων καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ κλινιδίῳ 

εἰς τὸ μέσον ἔμπροσθεν τοῦ ᾿Ιησοῦ. 

20 Καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν θϑαὐτῷ, “᾿Ανθρωπε, 

ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου." 

21 Καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ 

Φαρισαῖοι, λέγοντες, “Τίς ἐστιν οὗτος ὃς λαλεῖ βλασ- 

φημίας᾽ Τίς δύναται “ἀφιέναι ἁμαρτίας" εἰ μὴ μόνος ὁ 

Θεός 

114 προσενεγκε ΜΒΑΟ, ΤΆ Οε ν5 προσενεγκαι Μ'Ν 

219 ευροντες Ψὲ 6 (α.γ}75)4, Οὐ ν5 Ἐ δια ΤΆ 

319 ποιας ΜΟ (μ.}»75)4, ΤᾺ οὐ νβ πως Μ' 

13 λεγων ΒΟ (εγων δ) ν5 ϑΑ 1556 (ᾳ.μ75)νς ϑὲ (απ αὐτου Α) 

17 ταυτον ΚΒ νς Ἅέας 18 Ταυτον Β, [(ε] ν5 ϑέκας 

20 ὉΝΒ νς Ψϑὲκ; (τω παραλυτικω Ο) 

21 'αμαρτιας αφειναι Β νς Μέκαςσ 
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22 ᾿Επιγνοὺς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν 

ἀποκριθεὶς εἶπε πρὸς αὐτούς, “Τί διαλογίζεσθε ἐν 

ταῖς καρδίαις ὑμῶν 23 Τί ἐστιν εὐκοτώτερον εἰπεῖν, 

“᾿Αφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου, ἢ εἰπεῖν, ΄ Ἔγειραι' καὶ 

περιπάτει 9 24 Ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι “ἐξουσίαν ἔχει ὁ Υἱὸς τοῦ 

᾿Ανθρώπουϊ ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας -- εἶπε τῷ 

παραλελυμένῳ, “Σοὶ λέγω, ἔγειραι,2 καὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν 

σου πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου. 25 Καὶ παραχρῆμα 

ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν, ἄρας ἐφ᾽ ὃ κατέκειτο, ἀττῆλθεν 

εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, δοξάζων τὸν Θεόν. 26 Καὶ ἔκστασις 

ἔλαβεν ἅπαντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν, καὶ ἐπλήσθησαν 

φόβου, λέγοντες ὅτι “Εἴδομεν παράδοξα σήμερον "΄ 

[Θςὼς (᾽ς Μαεαίίῃονν ἰῃς Ρωθίσδη 

(Μιῖι. 9:9-13; ΜΚ. 2:13-17) 

27 Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθε καὶ ἐθεάσατο τελώνην ὀνό- 
ματι Λευὶν καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶττεν αὐτῷ, 

“᾿Ακολούθει μοι.΄ 28 Καὶ καταλιττὼν Γ' ἅπαντα ἀναστὰς 

γΖἠήηκολούθησεν αὐτῷ. 29 Καὶ ἐποίησε δοχὴν μεγάλην" Λευὶς 
αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. Καὶ ἦν ὄχλος “τελωνῶν πολὺς καὶ 
ἄλλων οἱ ἦσαν μετ᾽ αὐτῶν κατακείμενοι. 

30 Καὶ ἐγόγγυζον οἱ “γραμματεῖς αὐτῶν καὶ οἱ Φαρισαῖοι" 
πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, λέγοντες, “Διὰ τί μετὰ τῶν" 
τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε καὶ πίνετε 

31 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε πρὸς αὐτούς, “Οὐ 
χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχον- 
τες. 32 Οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτω- 
λοὺς εἰς μετάνοιαν.“ 

"223,24 ἐγεῖραι ΜΡ', ΤᾺ ν5 ἐγειρε ΜΡῚΘ (μ.ν}75)Α, Οε 
325 ο ΜΘ6 (ᾳ.ψ75)4, οὐ νς ὦ ΤΆ 

429 μεγαλην ΨὲΘ (ἃ. γ75)ΑᾺ, οὐ νς Ἔο ΤᾺ 

530 των ΜΡΙΒ (.»75)Α, Οὐ νς -- Μρ', ΤᾺ 

24 53.612 Β νς ϑέκαςο 
28 γ'παντα Β ν5 3 ὲα; (πταντας 6"; ατπτταντας "") 
28 "ΖΣηκολουθει Β νς Ψϑέκας 29 “Θ (κ.ν»75) νς 3 ἃ 
30. ΄53412 ΒΟ νς 3 ὲΑ; (5341 κ) 
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[6ςς ’Ις Ουδοίοηρα Ανουϊΐ Γασίηρ 

(Μι. 9:14-17; ΜΚ. 2:18-22) 

33 ΟἹ δὲ εἶπον πρὸς αὐτόν, “Διὰ τίνλ οἱ μαθηταὶ 

᾿Ιωάννου νηστεύουσι πυκνὰ καὶ δεήσεις ποιοῦνται, ὁμοίως 

καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων, οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσι καὶ πίνουσιν ΄ 

34 Ο δὲ Τεῖπε πρὸς αὐτούς, “Μὴ δύνασθε τοὺς υἱοὺς 

τοῦ νυμφῶνος ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν ἐστι ποιῆσαι 

γνηστεύειν᾽ 35 ᾿Ελεύσονται δὲ ἡμέραι, καὶ; ὅταν ἀπαρθῇ 

ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ νυμφίος, τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς 

ἡμέραις." 
36 Ἔλεγε δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς ὅτι “Οὐδεὶς 

ἐπίβλημα Τ' ἱματίου καινοῦ ΤΖ2 ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν: 

εἰ δὲ μή γε, καὶ τὸ καινὸν "σχίζει καὶ τῷ παλαιῷ οὐ 

συμφωνεῖ τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ. 37 Καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον 

νέον εἰς ἀσκοὺς τταλαιούς: εἰ δὲ μή γε, ῥήξει “ὁ νέος οἶνος" 

τοὺς ἀσκούς, καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται καὶ οἱ ἀσκοὶ 

ἀπολοῦνται. 38 ᾿Αλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς 

βλητέον ΠΞκαὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται.ν 39 ΟἸΚαὶ οὐδεὶς 

πιὼν παλαιὸν ϑ2Ζεὐθέως θέλει νέον: λέγει γάρ, ΄᾿Ο παλαιὸς 

γχρηστότερός ἐστιν .΄ ́́ 

Τῇ Π᾿ςείρίθο ΡΙαςκΚ αταίη οὐ ἴῃ δα δίῃ 

(Μι. 12:1-8; ΜΚ. 2:23 -28) 

᾿Εγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ ο΄ δευτεροττρώτῳ διαπο- 

ρεύεσθαι αὐτὸν διὰ ϑΖτῶν σπορίμων. Καὶ ἔτιλλον 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ “τοὺς στάχυας καὶ ἤσθιον" ψώχοντες 

135 καὶ ΜΡΙΒΑ, ΤῈ ὧἍγ νς -- Μρίν 

236 συμφωνεῖ Μ νς συμφωνησει το επιβλημα Θ (μ.»75), ΟΥτ΄ νϑ8 

συμφωνησει Α ν5 συμφωνει επιβλημα ΤΆ 

33 ΠΒ νς ϑέκ"αὺ 34 τΙησους Θ (μ.}75)ν5 ἍὲΑ 
34 γνηστευσαι Β ν5 9ϑὲέπνας 36 Τίαπο ΝΒ νς ϑϑὲας 

36 τέσχισας ἈΒ νϑ5 3) ας 36 Γσχισει Θ (μ.}75) ν5 33 ὲΑ 

37 (1312 ΒΟ νς 33 α; (13 κ) 38 ΠΧΒ νς 3) ας 
39 ΟἵΒ γς 9 ὲκ'ΑΟ, [(ε] 39 ΟΖ6 (μ.γ}75) νς 3 ὲΑ 
39 γχρηστος ΝΒ ν5 ϑέας 1 οἵδ νς 33ὲ ας 

1 ο2μ"ΒΑ ν5 330 1΄3412 ΒΟ" ν5 331 Α; (2-4 κ) 
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ταῖς χερσί. 2 Τινὲς δὲ τῶν Φαρισαίων εἶπον Ο' αὐτοῖς, 

“Τί ποιεῖτε ὃ οὐκ ἔξεστι ϑΖποιεῖν 55ἐν τοῖς σάββασιν 

3 Καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς, “Οὐδὲ 

τοῦτο ἀνέγνωτε ὃ ἐποίησε Δαβὶδ "ὁπότε ἐπείνασεν αὐτὸς 

καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ ϑὄντες 49"'΄ Ως εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ 

Θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως “ἔλαβε καὶ ἔφαγε 

καὶ ἔδωκε 92καὶ τοῖς μετ᾿ αὐτοῦ, οὗς οὐκ ἔξεστι φαγεῖν εἰ 

μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς" 5 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς “ὅτι “Κύριός 

ἐστιν “ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου." 

[Θς 5 Ηθαῖς ἃ Μδη ννϑ]ῖῃ ἃ ννϊ[ θγθα Ηδηα οἡ [ῃ68 ϑαρθὈαΐῃ 

(Μι. 12:9-14; ΜΚ. 3:1-6) 

6 ᾿Εγένετο δὲ “καὶ ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελθεῖν αὐτὸν 

εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ διδάσκειν. Καὶ ἦν “ἐκεῖ ἄνθρωπος," 

καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἦν ξηρά. 7 ""Παρετήρουν δὲ' οἱ 

γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι εἰ ἐνξ τῷ σαββάτῳ "θερα- 

πεύσει, ἵνα εὕρωσι "βΞκατηγορίαν αὐτοῦ. 8ὃ Αὐτὸς δὲ 

ἤδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν “'καὶ εἶττε" τῷ “ἀνθρώπῳ τῷ 

ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα, “ἴΕγειραι καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον. .΄ 

(2 Ὁ δὲ" ἀναστὰς ἔστη. 9 Εἶττεεν Γ'οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς πρὸς 

αὐτούς, “Σ᾽ ΕἘπερωτήσω ὑμᾶς "ὅτι: Ἔξεστι “τοῖς σάββασιν" 

ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἡ ἀπο- 

κτεῖναι" 10 Καὶ περιβλεψάμενος πάντας αὐτοὺς εἶπεν 

17 δὲ ἍΑ νς τ΄ αὐτον ΝΒ, ΤῈ (ε 

27 εν ΜἙΒΑ, ΤᾺ οε νς -- Μ'ὶ 

38 ἐγεῖραι Μὶ, ΤᾺ νβ εἐγειρε ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ὧν 
40 ἀαποκτειναι 3ϑὲΑ νς ἀπολεσαι ΝΒ, ΤᾺ (ε 

2 916 (κ.μ75)νς ὲΑ 2 928 κνς ϑέκας 2 οὔχνς ϑϑὲας 

3 τοτε 6 (8.}75)ν5 3 Ὁ νς ἍϑὲΑΟ, [(ε] 

4 ΟἵΒὶγς ϑὲπ"ας, [0ε] 4 'λαβων ΒΟ" νς ΜΑ; (- Ἀ) 

4 928 γς ὲ κα 5 ΟΧἘΒ νς ΨὲΑ 5΄671-4 ΚΒ νς Ἅ α 

6 ΝΒ νς Ψϑὲα 6 ΓΧΒ νς ἍϑὲΑ 7 "'παρετηρουντο ΒΑ ν5 ϑ)ὲκ 

7 "ὥθεραπεῦύει ΝΑ ν5 ΨΜὲΒ 7 "Ξβκατηγορειν Ν'Β ν5 ΨΜὲᾳα 

8 ΄'ειπεν δε ΝΒ νος Ἅὲ 8 Γανδρι ΝΒ νς ϑὲκΑ 
8 “Ζκαι ΝΒ νς ΨἌὲΑ 9 Γῖίδε ΝΒ νς 14 
9 "ΓξΣεπερωτω ΝΒ νς ΨὲΑ 9 "Ξε: ΝΒ νς Ψὲᾳκ 

9 “τω σαββατω ΝΒ ν5ς ΜὲαΑ 
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αὐτῷ,; “[Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου.΄ Ὃ δὲ ἐποίησε καὶ’ 

ἀποκατεστάθηβ ἡ χεὶρ αὐτοῦ Θὑγιὴς θὼς ἡ ἄλλην ΤΊ Αὐτοὶ 

δὲ ἐπλήσθησαν ἀνοίας, καὶ διελάλουν πρὸς ἀλλήλους τί ἂν 

γποιήσειαν τῷ ᾿Ιησοῦ. 

Ιθςιις Πῇοοϑθο [ῃ6 Ἰννθῖὶνθ 

(Μι. 10:1-4; ΜΚ. 3:13-19) 

12 ᾿Εγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις "ἐξῆλθεν εἰς τὸ 

ὄρος προσεύξασθαι, καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ 

τοῦ Θεοῦ. 13 Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, προσεφώνησε τοὺς 

μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ᾽ αὐτῶν δώδεκα, οὖς 

καὶ ἀποστόλους ὠνόμασε, 14 Σίμωνα ὃν καὶ ὠνόμασε 

Πέτρον, καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, Τ' ᾿Ιάκωβον καὶ 

᾿Ιωάννην, Τ2 Φίλιπτπττοον καὶ Βαρθολομαῖον, 15 Τ' “«Ματθαῖον 

καὶ Θωμᾶν, 72᾽᾿Ιάκωβον στὸν τοῦν᾿ Αλφαίου καὶ Σίμωνα τὸν 

καλούμενον Ζηλωτήν, 16 Τ᾿ Ιούδαν ᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιούδαν 

ο᾿Ισκαριώτην, ὃς Θκαὶ ἐγένετο προδότης. 

[ϑςιις Ηραΐς ἃ ἀγραίῖ Μυτα6 

(Μι. 4:23-25) 

17 Καὶ καταβὰς μετ᾽ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ 

ὄχλος Τ μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ 

πάσης τῆς ᾿Ιουδαίας καὶ ᾿Ιερουσαλήμ, καὶ τῆς παραλίου 

Τύρου καὶ Σιδῶνος, οἵ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ 

110 αὐτω ϑὲ ΒΑ, ογ. νβ τω ανθρωτω δ, ΤᾺ 

210 καὶ ΜΝΒΑ, Οοεἐε νβ ουτω(ς) καὶ Μ΄, ΤᾺ 
310. αποκατεσταθη ΜΡΙΒ, ΤᾺ νῈ6 απεκατεσταθη ΜΊΑ, Οε. νϑ 

απεκατεέστη ᾿Ν 

10 Ὁ ΒΑ νς Μὲ 10 "ΝΒ νς ἍὲΑ 
ΤΊ Γποιησαιεν ψ}75Β νς Μὲ; (ποιησειεν ΚΑῚ) 

12 τεξελθειν αυτον 6 (μ.()Α νς ϑ)ὲ 14 τίκαι Θ (μ.Ο) νς ὲα 

14 τξκαι ΝΒ νς Ψϑὲα 15 Τίκαι ΝΒ νς Ἄ᾽α 

15 “Μαθθαιον ΝΒ" νς ΨἌὲκ 15 ΤΖκαι κὶ νς ΒΑ 15 “ΝΒ νς 14 

16 τκαι μ75"ΝῈ νς Ἅ᾽Α 16 ἸΙσκαριωθ ΝΒ νς Ψὲκ 

16 ΝΒ νς 3) αὶ 17 τπολυς Θ (μ.Ο) νς 3ὲκ 

203 [ὑκκξ 6:1 8-25 

τῶν νόσων αὐτῶν: 18 καὶ οἱ τὀχλούμενοι ὑττὸ' πνευμάτων 

ἀκαθάρτων, καὶ ἐθεραπεύοντο. 19 Καὶ πᾶς ὁ ὄχλος 

"ἐζήτει ἅπτεσθαι αὐτοῦ, ὅτι δύναμις τταρ᾽ αὐτοῦ ἐξήρχετο 

καὶ ἰᾶτο πάντας. 

Τῇ Βραίαθς 

(Μι. 5:1-12) 

20 Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς 

μαθητὰς αὐτοῦ ἔλεγε, 

“Μακάριοι οἱ πτωχοί, 

Ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

21 Μαακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, 

Ὅτι χορτασθήσεσθε. 

Μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, 

Ὅτι γελάσετε. 

22 Μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ 

ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσι καὶ ἐκβάλωσι τὸ 

ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρόν, ἕνεκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ᾿Ανθρώπου. 

23 Χάρητεξ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε, ἰδοὺ γάρ, ὁ 

μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ: κατὰ "ταῦτα γὰρ 

ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ τατέρες αὐτῶν. 

ΙΘςις Ργοθο ηςθς γνοθς 

24 “Πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις! 

Ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκλησιν ὑμῶν. 
25 Οὐαὶ ὑμῖν, οἱ ἐμττεττλησμένοι! Τ 

Ὅτι πεινάσετε. 
Οὐαὶ ϑὑμῖν, οἱ γελῶντες νῦν! 

Ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε. 

118 υὑτπτο Μρ', ΤᾺ νς απο ΜΡῚῸ (8.0) 4, σε 

223 χαρητε ὲ ΒΑ, οὐ νς χαιρετε ΤᾺ 

18 Γγενοχλουμενοι Θ (μ.Ο)Α νς ὶ 18 96 (μ.0)Ὰ ν95 ὲ 
19 τγεζητουν Θ (μ.Ο) νςΚ 34 Ζ2χ2 3 τα αὑτὰ ψ75Β ν5 ΨέκΑ 
25 ἵνυν Θ (μ.Ο) νς ΜΑ 25 ΝΒ νς ϑέγδα 
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26 Οὐαὶ! ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσιν οἱ ἀνθρωποιξ! Κατὰ 

γταῦτα γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοτπροφήταις οἱ πατέρες 

αὐτῶν. 

ἰ ονθϑ Υόιιγ ξῆθπγι6 95 

(Μι. 5:43 -48) 

27 “᾿Αλλ᾽ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν: ᾿Αγατᾶτε τοὺς 

ἐχθροὺς ὑμῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς, 28 εὐ- 

λογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμῖν, προσεύχεσθε "ὑπὲρ 

τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς. 29 Τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν 

σιαγόνα, πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην. Καὶ ἀπτὸ τοῦ αἴροντός σου 

τὸ ἱμάτιον, καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς. 30 Παντὶ "δὲ τῷνΝ 

αἰτοῦντί σε δίδου. Καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει. 
31 Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, "καὶ 

ὑμεῖςχλ ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. 32 Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς 

ἀγαττῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί Καὶ γὰρ οἱ 
ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαττῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. 33 Καὶ ἦ ἐὰν 

ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοττοιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις 

ἐστί Καὶ ϑὁγὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. 34 Καὶ ἐὰν 

Γιδανείζητε παρ᾽ ὧν ἐλπίζετε “Σἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν 

χάρις ἐστί Καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν 

ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. 35 Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς 
ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε, μηδὲν ἀπελτπίζοντες: 

καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ" ᾿Υψίστου: 

ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ 

126 ουαι 3,}ὲ γήδηάμΒαᾳ, σε νς Ἔυμιν ΤΆ 
226 οἱ ανθρωποι Μ νς παντες οι ἀανθρωττοι ΜΙ “ΒΑ, ΤΆ (γ νϑ οἱ 

ανθρῶποι παντες κ᾿ὶ 
328 υμιν Μρ'μ75"4 γς υμας ΜΡΙΝΒΑ, (γε νς ὑμιν και ΤΆ 
434 γαρ ΨὲΑ νΞ γαρ οἱ ΤΆ ν5 -- ΑΟ (Ά.Ο), Οε 

535 υἱοι 3 ΝΒΑ, οὐ νς Ἔτου ΤᾺ 

26 “213 γ75Β νς Ψϑὲ; (132 κα) 26 γτα αὑτὰ ψμ75Β νς ΨΕΝΊΑ 

28 "περι Θ (μ.Ο)νς α΄ 306ΌχνΒνς 3ὲκΑ 31 5ΒἘ νς Ψένα 
33 Τγαρ Θ (ᾳ.Ο), [(ε] νος ἍἍΑ 33 ΟΝΒ νς Ἅ 

34 γ'δανισητε ψ75"95(Μ}Β νς Μὲ; (δανιζετε Α) 
34 γΖλαβειν ΝΒ ν5 ΨὲΑ 34 ομ45 758 γς 3ὲκΑ, [(ε] 

205 ΕΚ Ὲ 6:36-44 

πονηρούς. 36 Γίνεσθε Ο'οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς οΖκαὶ ὁ 

Πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί. 

9. Νοῖ Ιυαρθ 

(Μι. 7:1-6) 

37 “Καὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ κριθῆτε. Μὴ καταδικάζετε, 

καὶ οὐ μὴ καταδικασθῆτε. ᾿Απολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε. 

38 Δίδοτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν: μέτρον καλόν, πεπιεσμένον 

οἴκαὶ σεσαλευμένον 92καὶ ὑὑπερεκχυνόμενον δώσουσιν εἰς 

τὸν κόλπον ὑμῶν. “Τῷ γὰρ αὐτῷ μέτρῳ ᾧ" μετρεῖτε 

ἀντιμετρηθήσεται ὑμίῖν.΄" 

39 Εἶπτε δὲ Τ παραβολὴν αὐτοῖς: “Μήτι δύναται τυφλὸς 

τυφλὸν ὁδηγεῖν Οὐχὶ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον "πεσοῦνται 

40 Οὐκ ἔστι μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον αὐτοῦ, 

κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ. 47 Τί 

δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ 

σου, τὴν δὲ δοκὸν τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ ὀφθαλμῷ οὐ κατανοεῖς 

42. Ἢ πῶς" δύνασαι λέγειν τῷ ἀδελφῷ σου, ΄᾿Αδελφέ, 

ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου,’ αὐτὸς 

τὴν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου δοκὸν οὐ βλέπων Ὑποκριτά!’ 

Ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ τότε 

διαβλέψεις “ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ 

ἀδελφοῦ σου.ἢ 

Βγ ΤΗοὶγ Εγαϊΐς γοι 564} Κπονν ΤῊ ΠῚ 

(Μι. 7:15-20; Μι. 12:33-37) 

43 “Οὐ γάρ ἐστι δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν σαπρόν, 

ὀυδὲ Τ δένδρον σαπρὸν ποιοῦν καρπὸν καλόν. 44 Ἕκαστον 

γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται. Οὐ γὰρ ἐξ 

36 ΟἸκπβνς ἍὲΑ 36 ΟΧ"Β νς ὲΑ,[Οε] 37 Τκαι ΝΒ νς ϑέας 

38 Οἵμᾷ νς ϑὲας 38 ο2γμέδχ νς ϑέας 
38 ᾿σὑπερεκχυννομενον ΘΑ ν5 Μϑὲγ75: 

38 ω γαρ μετρω ΚΒ νς5 3ϑὲας 39 τκαι Θ (μ.ν»75) νς ϑὲγν’5Ὰ 
39 Γεμπεσουνται Β νς Ψϑέκας 40 96 νς ϑϑὲας 

42 πως Β ν5ς 339ὲ αὐ" δ; (πως δε Ἀ) 42 “2.10 1 νψγ75Β νς ϑέκας 

43 τπταλιν Θ νς ϑϑέας 
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ἀκανθῶν συλλέγουσι σῦκα, οὐδὲ ἐκ βάτου ἥτρυγῶσι 

σταφυλήν. 45 Ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ 

θησαυροῦ τῆς καρδίας ο'αὐτοῦ προφέρει τὸ ἀγαθόν, καὶ ὁ 

πονηρὸς ϑΖἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ Πθησαυροῦ τῆς 

καρδίας αὐτοῦν προφέρει τὸ πονηρόν. ᾿Εκ γὰρ τοῦ" περισ- 

σεύματος 95τῆς καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ. 

Βια οη ἴῃ 6 Κοςκ 

(Μι. 7:24-29) 

46 “Τί δέ με καλεῖτε, “Κύριε, Κύριε,’ καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ 

λέγω 47 Πᾶς ὁ ἐρχόμενος πρός με καὶ ἀκούων μου τῶν 

λόγων καὶ ποιῶν αὐτούς, ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος: 

48 ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι οἰκίαν, ὃς ἔσκαψε 

καὶ ἐβάθυνε καὶ ἔθηκε θεμέλιον ἐπὶ τὴν πέτραν. []Ἰλημ- 

μύρας2Σ δὲ γενομένης, “προσέρρηξεν ὁ ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ 

ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἴσχυσε σαλεῦσαι αὐτήν, “τεθεμελίωτο γὰρ 

ἐπὶ τὴν πέτραν." 49 Ο δὲ ἀκούσας καὶ μὴ ποιήσας ὅμοιός 

ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν" ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς 

θεμελίου, ἡ "'προσέρρηξεν ὁ ποταμός, καὶ "ΖΣεὐθέως "ἔπεσε. 

Καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆγμα τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα ." 

Ιθςις Ηθαῖς ἃ Ὁθηϊυτγοη΄ 5 σθινδηῖΐῖ 

(Μι. 8:5-13) 

7 (Ἐπεὶ δὲ) ἐπλήρωσε πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ εἰς 

τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ, εἰσῆλθεν εἰς Καπερναούμ. 

2 Ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος κακῶς ἔχων ἔμελλεξ 

145 του ΜΟ, ΤᾺ ν5 - ΜἾΝΒΑ, Οὗ 

248 πλημμυρας ΜΑΟ, ΤΆ ν5 πλημυρας Μ' ν5 πλημμυρης ΝΒ", Ογ ν5 

πλημυρης γ΄" 
349 οἰκιαν ΜΘΑ, ΤᾺ σε νϑ την οικιαν Μ' 7" 

42 εμελλεί(ν) Μ ν5 ημελλεν ΘΑ, ΤΆ (Υ 

44 “6 ῳ5"6) νς Ἅ Α 45 ΟἹ6 νς ϑὲλςο 45 οΖ6 νς ϑὲΑο 

45 πμήδηάνΒ νς 3ϑὲας 45 Οοϑκμβᾳ νς Μὲς 
48 “προσερηξεν Μ'Β" νς Μϑέγδαςσ 
48 'δια το καλως οικοδομησθαι αὑτην ΚΒ νϑ5 ψϑέας 

49 “'προσερηξεν Β' ν5 ΨέΘΑ 49 .“2Ζευθυς γ456 νς ϑὲΑ 

49 γσυνεπεσεν γῖ56 ν5 ϑὲέκας 1΄΄ἐπειδη ΒΑῸ" νς Ψὲκ 

1 Καφαρναουμ Θ (γν΄5"5) νς ΨὲΑ 

207 [{κ 8 ὙΠ 51} 

τελευτᾶν, ὃς ἦν αὐτῷ ἔντιμος. 3 ᾿Ακούσας δὲ περὶ τοῦ 
᾿Ιησοῦ ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους τῶν 

᾿Ιουδαίων, ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τὸν 
δοῦλον αὐτοῦ. 4 Οἱ δὲ παραγενόμενοι πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, 
παρεκάλουν αὐτὸν σπουδαίως, λέγοντες ὅτι ““΄!Αξιός ἐστιν 
ᾧ “παρέξει τοῦτο, 5 ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ τὴν 
συναγωγὴν αὐτὸς ῳκοδόμησεν ἡμῖν. 6 .Ο δὲ ᾿Ιησοῦς 
ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς. 

Ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀτέχοντος ἀπὸ τῆς οἰκίας, 

ἔπεμψε πρὸς αὐτὸν “ὁ ἑκατόνταρχος φίλους, λέγων 
αὐτῷ, “Κύριε, μὴ σκύλλου, οὐ γάρ “εἰμι ἱκανὸςϊ ἵνα μου ὑπὸ 
τὴν στέγην' εἰσέλθῃς. 7 Διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρός σε 
ἐλθεῖν. ᾿Αλλ᾽ εἰπὲ λόγῳ, καὶ "ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. 8 Καὶ 
γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος, ἔχων 
ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας. Καὶ λέγω τούτῳ “Πορεύθητι ͵́  καὶ 
πορεύεται: καὶ ἄλλῳ, “Ἔρχου, καὶ ἔρχεται: καὶ τῷ δούλῳ 
μου, Ποίησον τοῦτο,΄ καὶ ποιεῖ." 

9 ᾿Ακούσας δὲ ταῦτα ὁ ᾿ἰΙἰησοῦς ἐθαύμασεν αὐτόν, καὶ 
στραφεὶς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ εἶπε, “Λέγω ὑμῖν 

οὔτε2 ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ τοσαύτην πίστιν εὑρον!΄ 10 Καὶ ὑπο- 
στρέψαντες “οἱ πεμφθέντες εἰς τὸν οἶκον εὗρον τὸν 
ΘΟἀσθενοῦντα δοῦλον ὑγιαίνοντα. 

ΙΘςς Καϊςθς [ῃ6 δοη οἵ ἴῃ ννιαονν οἵ Νίη 

ΤΊ Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑξῆς, Γἐπορεύετο εἰς πόλιν 

καλουμένην Ναϊν, καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 
αὐτοῦ Θίκανοί, καὶ ὄχλος πολύς. 12 ᾿ῶς δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ 
τῆς πόλεως, καὶ ἰδού, ἐξεκομίζετο τεθνηκώς, υϊὸς 

Ι6 μου ὑπο την στεγην ΜΡΙΝδΟ νς ὑπο τὴν στεγην μου ΜΡΙ͂ΒΑ, ΤᾺ Οε 

29 ουτε Μοὶ νς οὐδε ΜΡῚΘ (ψ75"4)4, ΤᾺ Οε 

3171 τω Μμρίψ75ΒΆΑ, (γε νβ τη Μρ' κ "Ὁ, ΤῈ 

4 τπαρεξη 6 (ᾳ.»75ΆΑ ν.  Μ 6 ΠΘ νς 3ϑὲς (επ᾿ αυτον Α) 

6 'φιλους ο εκατονταρχῆης Β (εκατονταρχος ΝΟ) ν5 339 γ5σ κα 
6 “γῆδυαμ (κανος μι ἢ) ν5 ϑὲκας 7 γιαθητω ψ75" 98 νς ϑϑέκας 
10 53.512 γήδήάχΒ νς ας 10 96 νς ϑ3ὲας 
ΤΊ Γεπορευθη 6 νς ϑὲέας ΤΙ 96 νς ϑϑὲέας 12 “γήδῆαμ νς ϑϑὲέας 
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μονογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὐτὴ χήρα, καὶ ὄχλος τῆς 

πόλεως ἱκανὸς σὺν αὐτῇ. 13 Καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος 

ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ, “Μὴ κλαῖς." 

14 Καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες 

ἔστησαν. Καὶ εἶπε, “Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι." 15 Καὶ 

ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν. Καὶ ἔδωκεν αὐτὸν 

τῇ μητρὶ αὐτοῦ. 

16 Ἔλαβε δὲ φόβος πάντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν, 

λέγοντες ὅτι “Προφήτης μέγας "ἐγήγερται ἐν ἡμῖν,“ καὶ ὅτι 

“᾿Ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ." 17 Καὶ ἐξῆλθεν ὁ 

λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ ᾿Ιουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ καὶ Φἐν πάσῃ 

τῇ περιχώρῳ. 

Ιοῆη 1ῃ6 Βαρίςὶ 5δθηας Μϑϑοθηρθίϑ ἴο [6505 

(Μι. 11:2-19) 

18 Καὶ ἀπήγγειλαν ᾿Ιωάννῃ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ 

πάντων τούτων. 19 Καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν 

μαθητῶν αὐτοῦ ὁ ᾿Ιωάννης ἔπεμψε πρὸς τὸν “᾿Ἰησοῦν, 

λέγων, “Σὺ εἶ ὁ ᾿Ερχόμενος, ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν 7΄ 

20 Παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπον, 

“᾿ΙἸωάννης ὁ Βαπτιστὴς Γἀπέσταλκεν ἡμᾶς πρός σε, λέγων, 

“Σὺ εἶ ὁ ᾿Ερχόμενος, ἢ ἄλλον προσδοκῶμενϑ' “ 21 ᾽Εν “αὐτῇ 

δὲ) τῇ ὥρᾳ ἐθεράπευσε πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων 

καὶ πνευμάτων πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο 

οτὸ βλέπειν. 

22 Καὶ ἀποκριθεὶς Πὺ ᾿Ιησοῦςν εἶπεν αὐτοῖς, “Πορευ- 

θέντες ἀπαγγείλατε ᾿Ιωάννῃ ἃ εἴδετε καὶ ἠκού- 

σατε: ϑὅτι τυφλοὶ ἀναβλέπουσι, χωλοὶ περιπατοῦσι, 

λεπροὶ καθαρίζονται,Τ κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγείρονται, 

πσσασασδδαδαδασααδυ
ιτὍ “ΠΟ “ςς΄ς΄0΄0ᾳᾧΦΑὝΩάΩΘΩσὐπὐπσασσσσασσσσσσαν 

112 αὐτη ΜΑ, ΤΆ ν5 Ἑ ἣν Μ'Ὸ, Οε 

212 ικανος Ἄϑὲ Α΄ νς Ἑην 6, ΤΆ Οἵ 
316 παντας Μ9ὲψ75Β, ΟοΥτ νΞς ἀπαντας ΝΑῸ, ΤΆ 

16 ηγερθη ΘΑ ν5 ὶ 17 96 (ᾳ.Ο ν5 ϑὲᾳΑ 
19 ΓΚυριον Β ν5 ΨέκΑ 20 ταπεστεῖιλεν μ75 3.8 νς ἍὲΑ 

21 'εκεινη γ75 "ΝΒ ν5 ΨῈΑ 21 ΟβνΒΑ ν9.  Μ 22 ΝΒ νς Ἅὲᾳα 

22 ΟμηϑυάνΒ νς ΨιΑ 22 Τκαι Θ (μ.Ο) νς 3ϑὲΑ 
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πτωχοὶ εὐαγγελίζονται. 23 Καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ 
σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί." 

24 ᾿Απελθόντων δὲ τῶν ἀγγέλων ᾿Ιωάννου, ἤρξατο 
λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ ᾿Ιωάννου, “Τί Γἐξεληλύθατε εἰς τὴν 

ἔρημον θεάσασθαι Κάλαμον ὑττὸ ἀνέμου σαλευόμενον 

25 ᾿Αλλὰ τί Γἐξεληλύθατε ἰδεῖν Ανθρωπον ἐν μαλακοῖς 
ἱματίοις ἠμφιεσμένον ᾿Ιδού, οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ 

ὑπάρχοντες ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν. 26 ᾿Αλλὰ τί Γἐξεληλύ- 
θατε ἰδεῖν Προφήτην᾽ Ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον 

προφήτου. 27 Οὑτός ἐστι περὶ οὗ γέγραπται, 

«᾿Ιδού, Θἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου 
πρὸ προσώπου σου, 

Ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου 
ἔμπροσθέν σου.» 

28 “Λέγω γὰρ᾽ ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν ὅπρο- 
φήτης ᾿Ιωάννου στοῦ Βαπτιστοῦν οὐδείς ἐστιν: ὁ δὲ 
μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστι.΄΄ 
29 Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας καὶ οἱ τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν 
Θεόν, βαπτισθέντες τὸ βάπτισμα ᾿Ιωάννου. 300] δὲ 
Φαρισαῖοι καὶ οἱ νομικοὶ τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ ἠθέτησαν εἰς 

ἑαυτούς, μὴ βαπτισθέντες ὑττ᾽ αὐτοῦ. 
31 “Τίνιξ οὖν ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς 

ταύτης, καὶ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι 32 Ὅμοιοί εἰσι παιδίοις τοῖς ἐν 
ἀγορᾷ καθημένοις καὶ προσφωνοῦσιν ἀλλήλοις “καὶ 
λέγουσιν," 

Ἡὐλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ὠρχήσασθε: 
Εθρηνήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ἐκλαύσατε." 

24 τοις οχλοις Μκδ" νς προς τους οχλους ΒΑ, ΤᾺ (ε ν5 προς του 
οχλου ἡ} 

221 τινι Ψ)ὲ ΒΑ, (Ἅ νς εἰττὲν δε ο Κυριος τινι ΤΆ 

24 Γεξηλθατε μή ΒΑ νυ. Μ 25 Γγεξηλθατε (Κ)ΒΑ ν9.  Μ 
26 Γεξηλθατε ψ75(Κ)ΒἘ νς ΜΑ 27 ΟχΒ νς ἍὲΑ 

28 'λεγω Β νς ϑὲα; (αμην λεγω ἈΝ) 28 96 (ᾳ.«Ο) νς ΜΑ 
28 56 (μ.Ο) νς 3 Α 32 ΄α λεγει ΝΒ νς ΨὲΑ 32 ὉγψΒ νς ἌἍὍ᾽Α 

27 Μαιὶ. 3:1 
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33 ᾿Ελήλυθε γὰρ ᾿Ιωάννης ὁ Βαπτιστὴς "μήτε “ἄρτον 

ἐσθίων" μήτε “οἶνον πίνων,᾿ καὶ λέγετε, Δαιμόνιον ἔχει.΄ 

34 ᾿Ελήλυθεν ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ 

λέγετε, ΄ ᾿Ιδού, ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, φίλος 

τελωνῶν! καὶ ἁμαρτωλῶν! 35 Καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ 

(τῶν τέκνων αὐτῆς πάντων." 

ΙΘςιις Εογρίνθϑ ἃ δηΐμ! ννοπγδη 

36 ᾿Ηρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν Φαρισαίων ἵνα φάγῃ μετ᾽ 

αὐτοῦ. Καὶ εἰσελθὼν εἰς “τὴν οἰκίαν τοῦ Φοαρισαίου 

γἀνεκλίθη. 37 Καὶ ἰδού, γυνὴ “ἐν τῇ πόλει ἥτις ἦν᾽ 

ἁμαρτωλός,2 ἐπιγνοῦσα ὅτι ἀνάκειται ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ 

Φαρισαίου, κομίσασα ἀλάβαστρον μύρου, 38 καὶ στᾶσα 

“παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ ὀπίσω" κλαίουσα, ἤρξατο 

βρέχειν τοὺς πόδας αὐτοῦ τοῖς δάκρυσι᾽ καὶ ταῖς θριξὶ τῆς 

κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμασσε, καὶ κατεφίλει τοὺς πόδας αὐτοῦ 

καὶ ἤλειφε τῷ μύρῳ. 39 ᾿Ιδὼν δὲ ὁ Φαρισαῖος ὁ καλέσας 

αὐτόν, εἶττεν ἐν ἑαυτῷ λέγων, “Οὗτος, εἰ ἦν προφήτης, 

ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ ποτατπὴ ἡ γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ, 

ὅτι ἁμαρτωλός ἐστι." 

40 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἰπε πρὸς αὑτόν, “Σίμων, 

ἔχω σοί τι εἰπεῖν." 

Ὃ δέ φησι, “Διδάσκαλε, εἰπέ." 

41“Δύο χρεωφειλέται ἦσαν δανειστῇ τινί. Ὃ εἷς 

ὥφειλε δηνάρια πεντακόσια, ὁ δὲ ἕτερος πεντήκοντα. 

42 Μὴ ἐχόντων Ο'δὲ αὐτῶν ἀποδοῦναι, ἀμφοτέροις 

134 φιλος τελωνων 33΄ Βα, οσ νς τελωνων φιλος ΤΆ 

237 ἀμαρτωλος Μὶ, ΤΆ ν5 Ἑκαι ΜΡΙ͂ΝΒΑ, Ογ 

341 χρεωφειλεται Με, ΤΆ νς χρεοφειλεται ΜΡΙ͂ΝΒΑ, (τ 

33 γμη ΝΒ ν5 Ψὲᾳ 33 'εἐσθιων αρτον ΚΝ ίεσθων αρτον Β) ν5 ϑὲᾳκ 

33 “ΧΒ νς ἍΑ 
35 'παντων των τεκνων αὐτῆς Β (εργων ίογ τεκνωὼν δ") νς ΨΙΑ 

36 τον οικον ἈΒ νς Ψὲᾳα 36 Γκατεκλιθη Β νς ϑὲΑ; (κατεκειτο "") 

37 “451-.3 ΚΒ νς Ἅ᾽Α 37 τκατακειται ΝΒΑ νς Ψὲ 

48 “51-4 ΚΒ νς Ψϑὲ (παρα τους ποδας του ἰησου οπισω Α) 

38 “671-5 ΚΒ ν5 Ψὲᾳ 
40 “231 ΚΒ ν5 Μὲ (εφη διδασκαλε εἰπε Α) 42 Οἵ γς Ἅὲ κα 
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ἐχαρίσατο. Τίς οὖν αὐτῶν, 92εἰπέ, πλεῖον αὐτὸν 

ἀγαπήσει 

43 ᾿Αποκριθεὶς “δὲ ὁ Σίμων" εἶπεν, “᾿Ὑπολαμβάνω ὅτι ᾧ 

τὸ πλεῖον ἐχαρίσατο." 

Ὃ δὲ εἶπεν αὐτῷ, “᾿Ορθῶς ἔκρινας." 44 Καὶ στραφεὶς 

πρὸς τὴν γυναῖκα, τῷ Σίμωνι ἔφη, “Βλέπεις ταύτην τὴν 

γυναῖκα Εἰσῆλθόν σου εἰς τὴν οἰκίαν: ὕδωρ “ἐπὶ τοὺς πόδας 

μου) οὐκ ἔδωκας, αὕτη δὲ τοῖς δάκρυσιν ἔβρεξέ μου τοὺς 

πόδας καὶ ταῖς θριξὶ στῆς κεφαλῆςχ αὐτῆς ἐξέμαξε. 

45 Φίλημά μοι οὐκ ἔδωκας, αὕτη δὲ ἀφ᾽ ἧς εἰσῆλθον οὐ 

διέλιπε!' καταφιλοῦσά μου τοὺς πόδας. 46 ᾿Ελαίῳ τὴν 

κεφαλήν μου οὐκ ἤλειψας, αὕτη δὲ μύρῳ ἠλειψέ μου τοὺς 

πόδας.2 47 Οὗ χάριν, λέγω σοι, ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι 

αὐτῆς αἱ πολλαί, ὅτι ἠγάπησε πολύ. Ω δὲ ὀλίγον ἀφίεται, 

ὀλίγον ἀγαπᾷ." 48 Εἶπε δὲ αὐτῇ, “᾿Αφέωνταί σου αἱ 

ἁμαρτίαι." 
49 Καὶ ἤρξαντο οἱ συνανακείμενοι λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, “Τίς 

οὗτός ἐστιν ὃς καὶ ἁμαρτίας ἀφίησιν 7΄ 

50 Εἶττε δὲ πρὸς τὴν γυναῖκα, “᾿Η πίστις σου σέσωκέ σε. 

Πορεύου εἰς εἰρήνην .΄ 

Μᾷηγ ννοπηθη Μιηϊςῖθγ ἴο [6585 

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευε κατὰ 

πόλιν καὶ κώμην κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν 

βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ, 2 καὶ γυναῖκές 

τινες αἵ ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν 

καὶ ἀσθενειῶν, Μαρία ἡ καλουμένη Μαγδαληνή, ἀφ᾽ ἧς 

δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει, 3 καὶ ᾿Ιωάννα γυνὴ Χουζᾶ 

ἐπιτρόπου Ἡρῴδου, καὶ Σωσάννα,β" καὶ ἕτεραι πολλαί, 

αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς: ᾿ἀττὸ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς. 

παππαυδσαααδθΘἙ ῸῸ σ΄παπσπ΄ππππαπσσπππασασασσπνσιν 

45 διελιττε(ν) ΜΜρι "8, ΤᾺ Οἵ νϑ διελειτείν) Μρί "ὅπᾳ 

246 μου τους ποδας ΜΙΝ, ΤᾺ νς τους ποδας μου ΜΡΙΒ᾿Α, Οε 

33 Σωσαννα Μὶ νς Σουσαννα ΜΡΙΝΒΑ"“, ΤΕ Οε 
43 αὐὑτοις ΜΡΙΒ, ΟΥ ν5Κ αὐὑτω ΜΡΙΝΑ, ΤΆ 

42 Ομ γς 3)9ὲ (εἐπττ α"6) 42 ΝΒ νς ἌὲΑ 
43..3 Β νς 3 Α; (13 κ) 44 μοι ἐπι ποδας Β ν5 3ὲα; (41-3 κ) 

44 ββα νυ. Μ 3 ἜΚ ΝΒΑν9. Μ 
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ΤΗ 6 Ραγαῦ ίθ οἵ [ῃ6 ϑοννθϑΧῃ 

(Μι. 13:1-9; ΜΚ. 4:1-9) 

4 Συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ καὶ τῶν κατὰ πόλιν 
ἐπιπορευομένων πρὸς αὐτόν, εἶπε διὰ παραβολῆς, 
5. “᾿Εξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. ἷἾ 
Καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτόν, ὃ μὲν ἔπεσε τταρὰ τὴν ὁδόν, καὶ 

κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν 
αὐτό. 6 Καὶ ἕτερον "ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν 

ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα. 7 Καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν 
μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν 
αὐτό. 8 Καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ 
φυὲν ἐποίησε καρτὸν ἑκατονταπλασίονα. Ταῦτα λέγων 

ἐφώνει, “'Ο ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω." 

Ιθςιι5 ἔχρίαίη5 ἴῃ 6 Ραᾳγροσϑθ οἵ Ραγαῦ]θς 
(Μι. 13:10-17; ΜΚ. 4:10-12) 

9 ᾿Επηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ϑλέγοντες, “Τίς 

(εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη" 

10 ᾿Ο δὲ εἶττεν, ΄“΄᾿Υμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς 

βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα 

« Βλέποντες μὴ βλέπωσι 
Καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν.» 

᾿θϑις Εχρία!πη5 {ῃ6 Ραγαῦ ίθ οἵ ἴῃ δόννθϑὺ 

(Μι. 13:18-23; ΜΚ. 4:13-20) 

ΤΊ “Ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή: Ο σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος 
τοῦ Θεοῦ. 12 Οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ Γἀκούοντες, εἶτα 
ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας 

ἴ5 αὐτου ΜΡΙ͂ΝΒ, ΤᾺ (ε νς εαὐτου ΜΡΙΑ 

28 εἰς 3ὲ Θ (ᾳ.Ο)ά, Οε νβ ἐπι ΤΆ 

6 Γκατεπεσεν ψ}75Β νῈ Ψένα 9 96 (μ.Ο)νς 331 
9.41.3 μῆ5κ (413 Β)νς 33 ̓Α 12 τακουσαντες Θ (μ.0) ν5 334 

1 |5. 6:9 
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αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν. 13 Οἱ δὲ ἐπὶ τῆς 

πέτρας οἵ, ὅταν ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν 

λόγον, καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἱ πρὸς καιρὸν 

πιστεύουσι καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. 14 Τὸ δὲ 

εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπτὸ 

μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι 

συμπνίγονται, καὶ οὐ τελεσφοροῦσι. 15 Τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, 

οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ, ἀκούσαντες 

τὸν λόγον κατέχουσι καὶ καρττοφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. 

ι[ἰσῃι παάθγ ἃ νθ996) 

(ΜΚ. 4:21 -25) 

16 “Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ἢ 

ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ λυχνίας "ἐπιτίθησιν, ἵνα οἱ 

εἰσπορευόμενοι βλέπωσι τὸ φῶς. 17 Οὐ γάρ ἐστι κρυπτὸν 

ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ οὐ ἵγνω- 

σθήσεται καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ. 18 Βλέπετε οὖν ττῶς 

ἀκούετε. Ὃς γὰρ ἐὰν: ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ, καὶ ὃς ἐὰν" 

μὴ ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀττ᾽ αὐτοῦ." 

[Θςιις' Μοίῃϑρι Ὧἂηα Βγοίῃμογς 56η6 ἴογ ΗΙ ΠῚ 

(Μι. 12:46-50; ΜΚ. 3:31-35) 

19 "Παρεγένοντο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ 

αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἠδύναντοξ συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον. 

20 “Καὶ ἀπηγγέλη" αὐτῷ ϑλεγόντων, “᾿Η μήτηρ σου καὶ οἱ 

ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω ἰδεῖν σε θέλοντες.1 

"15 ὑπομονη ΜΡΙΘ (Β.Ο)ᾶ, ΤΆ γε νς Ἑταυτα λέγων εφῶωνει Οο εχὼν 

ὠτα ἀκούειν ακουετω Μ' 
218 ος γαρ εαν ΜΑ νϑ5 ος γαρ αν ΤΆ ν5 ος αν γαρ ἕΒ, (ε ν5 οσον 

γαρ "5" 
318 εαν Μ νς αν Ε (ᾳΚΟΑ, ΤΆ (τε 

419 ηδυναντο ΜΡῚΘ (μ.ΟἹΑ, ΤᾺ Οε νς εδύυναντο Μὶ 

16 ττιθησιν Θ᾽ (μ.0) ν5 3ὲκΑ 17 "μη γνωσθη Θ (Β.0) ν5 331Α 
19 "παρεγενετο ψ75ΒἘ νς Ψέ να 
20 'ἀπηγγελη δε ΝΒ (απηγγελλη δε »75) ν5 ἌὲΑ 

20 9.758 νς 3 Α (οτι κ) 20 γ75Β νς Ψὲκα 
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21 Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶττε πρὸς αὐτούς, “Μήτηρ μου καὶ 

ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν, οἱ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἀκούοντες 

καὶ ποιοῦντες ϑαὐτόν.΄ 

νη α πα ννανθ ΟΌογ |θϑς 

(Μι. 8:23-27; ΜΚ. 4:35-41) 

22 “Καὶ ἐγένετο" ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἐνέβη εἰς 

πλοῖον καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, 

“Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν τῆς λίμνης." Καὶ ἀνήχθησαν. 

23 Πλεόντων δὲ αὐτῶν ἀφύπνωσε. Καὶ κατέβη λαῖλαψ 

ἀνέμου εἰς τὴν λίμνην, καὶ συνεττληροῦντο, καὶ ἐκινδύ- 

νευον. 
24 Προσελθόντες δὲ! διήγειραν αὐτόν, λέγοντες, “᾿Επι- 

στάτα, ἐπιστάτα, ἀπολλύμεθα!" 
Ὃ δὲ "ἐγερθεὶς ἐπετίμησε τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ 

ὕδατος. Καὶ ἐτταύσαντο, καὶ ἐγένετο γαλήνη. 25 Εἶπτε δὲ 

αὐτοῖς, “Ποῦ Θέἐστιν ἡ πίστις ὑμῶν 

Φοβηθέντες δὲ ἐθαύμασαν, λέγοντες πρὸς ἀλλήλους, 
“Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπιτάσσει καὶ τῷ 
ὕδατι, καὶ ὑπτακούουσιν αὐτῷ 7΄ 

Ιθςις Ηρθαΐς ἃ θπηοη-  Ροσοθοορα Μη 

(Μι. 8ὃ:28-34; ΜΚ. 5:1-20) 

26 Καὶ κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν τῶν ΓΓαδαρηνῶν, ἥτις 

ἐστὶν ἀντιπέραν τῆς Γαλιλαίας. 27 ᾿Εξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ 
τὴν γῆν, ὑπττήντησεν ϑαὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως ΄ὃς εἶχε 

δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν. Καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο" 
καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μνήμασιν. 28 ᾿Ιδὼν δὲ 
τὸν ᾿Ιησοῦν, θΘκαὶ ἀνακράξας, προσέπεσεν αὐτῷ, καὶ φωνῇ 

μεγάλῃ εἶπε, “Τί ἐμοὶ καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ, Υἱξ τοῦ Θεοῦ τοῦ 

124 προσελθοντες δὲ Μγήδν"ΒΑ, ΤΆ (γε νο και προσελθοντες Μ' 

226 αντιπεραν Μ, ΤᾺ νΞ5 αντιπερα ΜῈ (Β.6) Α, Οε 

21 96 (ᾳ.) αν.  Μ 22 'εγενετο δε Θ (ᾳ.Ο) Αν.  Μ 
24 γδιεγερθεις μ75 "ΝΒ νς ἍὲΑ 25 ὁμήϑηάνΒᾳ νος δὶ 
26 ΓΓερασηνων ψ75Β νς 33} Α; (Γ(εργεσηνων ) 2127 96 (μ.0) ν5 ΨιΑ 

27 ΄εχων δαιμονια καὶ χρονω ᾿ἴκανῶ οὐκ ενεδυσατο ἱματιον 

γ᾽ 5" 6} ῈΒ νς ΨΑ 28 96 (μ.Ο)νς ϑϑὲκ 

215 [{ΚῈ 8:29-37 

“γψίστου᾽ Δέομαί σου, μή με βασανίσῃς"΄ 29 Παρήγγειλε 

γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ 

ἀνθρώπου. Πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ 

γιέδεσμεῖτο ἁλύσεσι καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ 

διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ "Ζδαίμονος εἰς τὰς 

ἐρήμους. 
30 ᾿Ἐπηρώτησε δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς, ϑλέγων, “Τί “'σοι 

ἐστὶν ὄνομα ́́ 

Ὃ δὲ εἶπε, ““Λεγεών,΄ ὅτι “Ζδαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν" 

εἰς αὐτόν. 31 Καὶ "παρεκάλει αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς 

εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. 

32 Ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν "'᾿βοσκομένων ἐν τῷ 

ὄρει. Καὶ "Σπαρεκάλουν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐ- 

κείνους εἰσελθεῖν. Καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. 33 ᾿Εξελθόντα δὲ 

τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον' εἰς τοὺς χοίρους, 

καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ 

ἀπεπνίγη. 34 ᾿Ιδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγενημένον 

ἔφυγον καὶΣ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. 

35 ᾿Εξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός, καὶ ἦλθον πρὸς τὸν 

᾿Ιησοῦν, καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον ἀφ᾽ οὗ τὰ 

δαιμόνια "ἐξεληλύθει, ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ 

τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ. Καὶ ἐφοβήθησαν. 36 ᾿Απήγγειλαν 

δὲ αὐτοῖς θκαὶ οἱ ἰδόντες ττῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς. 37 Καὶ 

ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν 

γΓΓαδαρηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ 

συνείχοντο. Αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς ὁτὸ πλοῖον ὑπέστρεψεν. 

133 εἰσηλθον ΨέΘΑ, σε νς ειἰισηλθεν ΤᾺ 

234 καὶ 3 ΘΑ, οὐ νς Ἑαπελθοντες ΤΆ 

337 ηρωτησαν Μὶ, ΤᾺ ν5 ηρωτησεν ΜΘ (μ.»75)Α, ΟΥε 

29 γ'εδεσμευετο ΝΒ ν5 Μέας 29 γξδαιμονιου Θ ν5 3ὲκΑ 

30 96 νς ϑὲας 30 “1132 μ75 "ΜΒ νς 331; (Ξ1Ὶ οὉ) 
30 “Λεγιων Μ'Β" νς έν". 

30 “2312 γή5"ανΒ νς 3ὲ α (δαιμονια πολλα εἰσηλθον Ο) 

31 Γπταρεκαλουν Θ (μ.γ}75)ν9 ΜΑ 32 Γβοσκομενη Θ ν9 ΜΑῸ 

32 γξζπαρεκαλεσαν Ὁ νς 3ϑὲκ'α 34 γγεγονος Θ (ψ’5 αν. Μ 
35 Γεξηλθεν 6 ν5 ϑέαο 36 96 νς 3 ὲκ 

37 ΓΓερασηνων 6 νς 33ὲ Α; (Γ(εργεσηνων Νὴ 37 96 (Β.»75) ν5 ΨΑ 
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38 "᾿ ἐδέετο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ ἀφ᾽ οὗ ἐξεληλύθει τὰ 
δαιμόνια εἶναι σὺν αὐτῷ. ᾿Απέλυσε δὲ αὐτὸν Ξὸ ᾿Ιησοῦςν 
λέγων, 39 ΄΄᾿Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα 

ἐποίησέ σοι ὁ Θεός." ́  Καὶ ἀττῆλθε καθ᾽ ὅλην τὴν πόλιν 
κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς. 

Ιθϑ5 Κϑοίογθϑο ἃ Οἰτὶ ἀηα Ηρα ς ἃ ννοπΊδη 
(Μι. 9:18-26; ΜΚ. 5:21-43) 

40 ΄᾿Εγένετο δὲ ἐν᾽ τῷ "ὑποστρέψαι τὸν ᾿Ιησοῦν, ἀπε- 
δέξατο αὐτὸν ὁ ὄχλος, ἦσαν γὰρ πάντες προσδο- 
κῶντες αὐτόν. 4{Π Καὶ ἰδού, ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα ᾿Ιάειρος, 
καὶ Γταὐυτὸς ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχε. Καὶ πεσὼν 
παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελ- 
θεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, 42 ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν 

αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα, καὶ αὕτη ἀττέθνῃσκεν. Εν δὲ τῷ 
ὑττάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν. 

43 Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀττὸ ἐτῶν δώδεκα, 
ἥτις ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον' οὐκ 
ἴσχυσεν Γὑπ᾽ οὐδενὸς θεραπευθῆναι, 44 προσελθοῦσα 
ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. Καὶ 
παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς. 

45 Καὶ εἶττεν ὁ ᾿Ιησοῦς, “Τίς ὁ ἁψάμενός μου" 
᾿Αρνουμένων δὲ πάντων, εἶπεν ὁ Πέτρος Πἰκαὶ οἱ μετ᾽ 

αὐτοῦ,Ν “᾿Επιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσί σε καὶ ἀποθλί- 

βουσι, Πέ’καὶ λέγεις, “Τίς ὁ ἁψάμενός μουν 2’ “ 
46 Ο δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν, “Ἤψατό μού τις, ἐγὼ γὰρ 

ἔγνων δύναμιν Γἐξελθοῦσαν ἀττ᾿᾽ ἐμοῦ.“ 47 ᾿Ιδοῦσα δὲ ἡ 
γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθε, τρέμουσα ἦλθε καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ, 

δι᾿ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν Θαὐτῷ ἐνώπιον 

᾽43 ιΙατροις προσαναλωσασα ολον τον βιον ϑ3ϑὲπαο, [(ε] νς -- β758Β 
ν5 εἰς ΙΞατροὺς προσαναλωσασα ολον τον βιον ΤῈ 

38 Γεδειτο Β νς Μϑὲκ᾽ον; (εδεειτο Ἂ; εδετο μ75") 38 νβνς 3ϑὲας 
39 “2134 6 νς 33 Α; (σοι ουριος πεποιηκεν (") 
40 “εν δε γ}758Β νς Μὲκ"Αο 40 τυποστρεφεῖιν Θ ν5 ϑὲας 

41 τουτος ψ75Β νς ἌἍὲ κα 41 Ομ ἘΒ νς ΨὲΑσ, [(ε] 
43 Γατ ψῦ5ΒΑ νς ϑϑὲκο 45 ΠΤ}75Β νς Μ (και οἱ συν αὐὑτω ΝΑΟ) 

45 Π26 γς 3) Α (τι ον τις ΟἹ) 46 ᾿εξεληλυθυιαν Θ νς 3ὲας 
47 96 ((.ΟἹὰ νς Ψὲ 

τ ΜᾺ [ὑκ 8:48 -9:3 

παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα. 48 ᾿Ο δὲ εἶπεν 

αὐτῇ “Θάρσει, θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. Πορεύου 

εἰς εἰρήνην .΄ 
49 Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ ἀἄἀρχι- 

συναγώγου, λέγων αὐτῷ ὅτι “Τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σου. 

γμὴ σκύλλε τὸν διδάσκαλον." 

50 Ο δὲ ᾿Ιησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ, ϑλέγων, “Μη 

φοβοῦ, μόνον "πίστευε καὶ σωθήσεται." 51 ᾿Ελθὼν' δὲ εἰς 

τὴν οἰκίαν “οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν οὐδένα" εἰ μὴ Πέτρον καὶ 

᾿Ιωάννην καὶ ᾿ΙάκωβονΖ καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν 

μητέρα. 52 Ἔκλαιον δὲ πάντες καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν. “Ὁ 

δὲ εἶπε, “Μὴ κλαίετε: "οὐκ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει." 

53 Καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν. 54 Αὐτὸς 

δὲ Ξέἐκβαλὼν ἔξω πάντας, καὶς κρατήσας τῆς χειρὸς 

αὐτῆς, ἐφώνησε λέγων, “Ἢ παῖς, "ἐγείρου.΄ 55 Καὶ ἐπέ- 

στρεψε τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα. Καὶ 

διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν. 56 Καὶ ἐξέστησαν οἱ γονεῖς 

αὐτῆς: ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός. 

Ιθςις ϑθηας Ουϊ [ῃ6 Τννοίῖνθ 

(Μι. 10:5-15; ΜΚ. 6:7-13) 

Συγκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα ἔδωκεν αὐτοῖς 

δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια, καὶ 

νόσους θεραπεύειν. 2 Καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν 

τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἰᾶσθαι “τοὺς ἀσθενοῦντας." 

3 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, “Μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν, μήτε 

151 ελθων 93ὲ 6 (α.γ}75) ἃ, Οε νς εἰσελθων ΤΆ 

251 Ιωαννην και ἰΙακωβον 3ϑὲς ῳ75) (Β), τ νβ Ιακωβον καὶ Ιωαννην 

ΝΑ, ΤῈ 
31 δωδεκα Μψ75ΒΑ, Οεγε νς Ἔμαθητας αὐυτοῦυ ΤῈ ν5 Ἑ ατποστολοὺς 

ΝΟΥ 

48 96 νς ϑϑὲας 48 “θυγατηρ Β ν5 ϑὲέκας 49 ον νς 3ϑὲας 
49 γμηκετι Θ νς 3ϑὲας 50 96 νς ϑϑέας 

50 Γπιστευσον Β ν5 ϑέκας 
Ἷ “οὐκ αφηκεν εἰσελθεῖν τινα σὺν αὐτω ΒΟ" νϑ ϑ9ϑὲα; (ουδενα 

αφηκεν συνεισελθεῖν αὐτῶ Ν) 52 του γαρ Θ (Β.γ»75)ν9 ΜΑ 
54 ΠΟ νς Μ (εκβαλλων παντας εξω καὶ Α; εκβαλων πάντας 
καὶ (ἢ) δᾷ Γεγειρε 6 (βᾳ.γν75) νς Ψὲα 

2 τους ασθενεις ΝΑ, [0ε] ν5 3ϑὲς; (-- Β) 
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γῥάβδους μήτε πήραν μήτε ἄρτον μήτε ἀργύριον, μήτε 
Θἀνὰ δύο χιτῶνας ἔχειν. 4 Καὶ εἰς ἣν ἀν᾽ οἰκίαν εἰσέλθητε, 
ἐκεῖ μένετε, καὶ ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε. 5 Καὶ ὅσοι ἐὰν: μὴ 

Γἰδέξωνται ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης ϑκαὶ 
τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν "ΖΣἀποτινάξατε εἰ ρ 

μαρτύριον ἐπ᾽ αὐτούς. 6 ᾿Εξερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ 
τὰς κώμας, εὐαγγελιζόμενοι καὶ θεραπεύοντες τιανταχοῦ. 

Ιοῆη [ῃ6 Βαρί!ςῖ Ις Βρῆθδαρα 

(Μι. 14:1-12; ΜΚ. 6:14-29) 

7 ἼἬκουσε δὲ ᾿Ηρῴδης “ὁ τετράρχης" τὰ γινόμενα Πύπ᾽ 
αὐτοῦν πάντα: καὶ διητόρει διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό τινων ὅτι 

᾿Ιωάννης Γἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, 8 ὑττό τινων δὲ ὅτι ᾿Ηλίας 
ἐφάνη, ἄλλων δὲ ὅτι προφήτης Γεἷς τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. 
9 “Καὶ εἶπτεν᾽ ᾿Ηρῴώδης,5 “᾿Ιωάννην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα: τίς 

δέ ἐστιν οὗτος περὶ οὗ Θἐγὼ ἀκούω τοιαῦτα᾽΄ Καὶ ἐζήτει 
ἰδεῖν αὐτόν. 

᾿θσὺς ἔθρας Αρουΐ Εν Τηουςαπηα Μθη 
(Μι. 14:13-21; ΜΚ. 6:30-44; [η. 6:1 -14) 

Τ0 Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ 
ὅσα ἐποίησαν. Καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησε κατ᾽ 
ἰδίαν εἰς “τόπον ἔρημον πόλεως καλουμένης" Βηθσαϊδάν. ὅ 

ΤΊ Οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ δεξάμενος 
αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, καὶ 
τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο. 

'4 αν ΜΘ (Β.γ»7}})Α, ΤᾺ Οε νς -- Μ' 
25 εαν Μψ'ὍὅὉ νς αν ΝΒΑ, ΤῈ Οε 

39 Ηρωδης ϑέκασ, οὐ νβ ορωδης Β, ΤᾺ 
410 Βηθσαιδαν ΜΡΙΑ νς Βηθσαιδα ΜρΙΒΟ, ΤΆ Οεἐ νς Βηδσαιδα ψμ75 νς 
- ΜῈ 

3 Γραβδον Θ (μ.γ}»75) νς ΜΑ 3 96 (μ.}75) νς ϑὲ Α, [(ε] 

5 ΓΙδεχωνται Θ (μ.»75)Ὰ νς 9) 596 νς ϑὲΑ 

5 Γζαποτινασσετε ΝΒ νς ϑὲΑς 
7 ο τετρααρχης Ο ν5 339 ΒΑ; (-- κὉ 7 ΠΘ νς 3 

7 τγερθη Θ νς ϑὲα 8 "τις Θ (μ.»75) νς 331 ἃ 
9 'εἰπεν δε Θ νς ϑὲα 9 6 νυς ϑϑὲΑ 
10 “πολιν καλουμενην ψγ758Β νς 33ὲς (2134 Α; 12 κὉ) 

ΤΊ ταπτοδεξαμενος 6 νς ϑὲας 

2.19 [ὑκ ὲ 9:1.2:20 

12 Ἢ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν: προσελθόντες δὲ οἱ 

δώδεκα εἶπον αὐτῷ, “᾿Απόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα Γἀπελ- 

θόντες εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ τοὺς ἀγροὺς κατα- 

λύσωσι καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν: ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ 

ἐσμέν. 

13 Εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς, “Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν." 

Οἱ δὲ εἶπον, “Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ “πέντε ἄρτοι" καὶ 

ἰχθύες δύο,' εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν2 εἰς 

πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα." 14 Ἦσαν γὰρ ὡσεὶ 

ἄνδρες πεντακισχίλιοι. 

Εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, “Κατακλίνατε αὐτοὺς 

κλισίας Τ ἀνὰ πεντήκοντα." 15 Καὶ ἐποίησαν οὕτω, καὶ 

γἀνέκλιναν ἅπαντας. 16 Λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ 

τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, εὐλόγη- 

σεν αὐτοὺς καὶ κατέκλασε καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς 

γπαρατιθέναι τῷ ὄχλῳ. 17 Καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν 

πάντες, καὶ ἤρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων 

κόφινοι δώδεκα. 

Ροίθι (οηίοςοοος [Θςις ἃς (η6 (το 

(Μι. 16:13-20; ΜΚ. 8:27-30) 

18 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον κατὰ 

μόνας, συνῆσαν αὐτῷ οἱ μαθηταί, καὶ ἐπηρώτησεν αὐτούς, 

λέγων, “Τίνα με λέγουσιν οἱ ὄχλοι εἶναι" 

19 Οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπον, “᾿Ιωάννην τὸν Βαπτιστήν, 

ἄλλοι δὲ ᾿Ηλίαν, ἄλλοι δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων 

ἀνέστη." 
20 Εἶττε δὲ αὐτοῖς, “Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι7" 

᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος" εἶπε, “Τὸν Χριστὸν τοῦ Θεοῦ." 

113 ιχθυες δυο 3ὲ 6 (α.γ»75)4., Οὐ νβ δυο Ιχθυες ΤΆ 

213 ἀγορασωμεν ΜΘ (Β.γ»75)Α, ΤΆ Οε νβ ἀγορασομεν Μ' 

320 ἀποκριθεις δε ο Πετρος ΜΊΑ, ΤΆ ν5 αποκριθεις δε Πετρος ΜΡ 

νβ Πετρος δε αποκριθεις Θ (γν΄5 55), ὧν 

12 "πορευθεντες ΘΑ νς ϑὶ 12 96 νς ϑὲαο 

13,21 ΚΒ νς ἍὲΑ (επτα αρτοι 6) 14 τωσει (α.»75), [Ὁγ] νϑ ἍΑ 

15 Γκατεκλιναν ΝΒ νς Ψέας 16 Γπαραθειναι Ὁ ν5 ΨΑ 



ὙΠ 2 52.) ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 220 

ΙΘςς Ργθα!ςοῖς Ηἰς θραίῃ απα Βοςιγγθοίοῃ 

(Μι. 16:21 -23; Μι. 8:31 --33) 

21 :“Ὃ δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλε μηδενὶ Γείτεῖν 
τοῦτο, 22 εἰπὼν ὅτι “Δεῖ τὸν Υἱὸν τοῦ ᾿Ανθρώπου πολλὰ 
παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ 
ἀρχιερέων καὶ γραμματέων, καὶ ἀττοκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ 
ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.΄΄ 

ΤὰΚθ ιρ ἴῃ 6 (τοςς ἀπηα Εοίονν Η ΠῚ 
(Μι. 16:24-28; ΜΚ. 8:34-9:1) 

23 Ἔλεγε δὲ πρὸς πάντας, “Ἐἴ τις θέλει ὀπίσω μου 
ἜΡΛΡΕΙ͂Ν ““ἀπταρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν 
αὐτοῦ,'; καὶ ἀκολουθείτω μοι. 24 Ος γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν 
Ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν᾽ ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ 
τὴν Ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν. 25 Τί 
γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον, 
ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ἢ ζημιωθείς᾽ 26 Ὃς γὰρ ἂν ἐπαισ- 
χυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτον ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώ- 
που ἐπαισχυνθήσεται, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ 
Πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. 27 Λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, 
εἰσί τινες τῶν "ὧδε ἑστώτων οἱ οὐ μὴ γεύσωνται 
θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ." 

Ἰθ9ο5 ᾿ς Τγταποῇραγθα οἡ ἴῃ 6 Μομηΐ 
(Μι. 17:1-13; ΜΚ. 9:2-13) 

28 ᾽ γένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ ἡμέραι 
ὀκτώ, “καὶ παραλαβὼνϑ" Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννην καὶ Ἰάκωβον, 
ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. 29 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ 
ττὰὐἱπυνν απ πνπασππσσσσνσὁὌἜἔὃπ,ΕοὁοὁὌἘ. ΠΡ ΝΒΒΒΒΒΒΝΝΝΕΝΝΝΝΝΝΝΝΌΝΟΝΟΝΝΝΝΝΟΝΝΝΟΝΟΝΟΝΝΒΝΒΝΝΟΝΒΟΝΝΒΝΒΌΝΟΟΝΝΝ 

23 αὐτοῦ ΜΟ νς Ἑ καθ᾽ ημεραν ΘΑ, ΤΆ Οε 
224 εαν Μδς νς αν ΒΑ, ΤῈ Οε 
327 εστωτων ΜΑΟ νς εστηκοτων Μ'ΞΒ, ΤῈ Οἵ 
427 γευσωνται 939ὲ ν456 (μ.}75) 4, Οὐ νβ γευσονται ΤΆ 
528 παραλαβων 39ὲ ΘΑ, Οε νς Ἐ τον ΤᾺ 

21 λεγειν Θ (μᾳ.μ»75.Α ν.  Μ 23 τΓίερχεσθαι ΘΑ ν.  Μ 
23 Γξαρνησασθω ΝΑ νς 3)ὲ 6 27 ταυτου Θ νς 3ϑὲας 
28 ΟΝ ἘΒ νς Ἀ)} ας, [(ε] 

ἊΣ [ΚΕ 9:30-39 

προσεύχεσθαι αὐτόν, τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ 

ἕτερον καὶ ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων. 30 Καὶ 

ἰδού, ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ, οἵτινες ἦσαν Μωσῆς 

καὶ ᾿Ηλίας, 31 οἱ ὀφθέντες ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν ἔξοδον 

αὐτοῦ ἣν ἔμελλε πληροῦν ἐν ᾿Ιερουσαλήμ. 32 ο δὲ 

Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρημένοι ὑπνῷ: 

διαγρηγορήσαντες δὲ εἶδον τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ τοὺς δύο 

ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ. 33 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ 

διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ᾽ αὐτοῦ, εἶπεν! Πέτρος πρὸς τὸν 

᾿Ιησοῦν, “᾿Επιστάτα, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι: καὶ 

ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς, μίαν σοὶ καὶ μίαν ΜωσῇΖ καὶ μίαν 

᾿Ηλίᾳ,΄ μὴ εἰδὼς ὃ λέγει. 

34 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος, ἐγένετο νεφέλη καὶ 

γἐπεσκίασεν αὐτούς: ἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῷ “ἐκείνους 

εἰσελθεῖν" εἰς τὴν ὑε ελῆν: 35 Καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς 

νεφέλης λέγουσα, “Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ Γἀγαπητός. 

Αὐτοῦ ἀκούετε!" 36 Καὶ ἐν τῷ γενέσθαι τὴν φωνὴν εὑρέθη 

ὁ ᾿Ιησοῦς μόνος. Καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν καὶ οὐδεν! ἀπήγ- 

γειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν ᾿εωράκασιν. 

ΙΘςις Ηθαϑὶς ἃ Βογ ννίῖἢ δὴ ἰπείθδη ϑ5ριπ| 

(Μι. 17:14-21; ΜΚ. 9:14-29) 

37 ᾿Εγένετο δὲ “ἐν τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ", κατελθόντων αὐτῶν 

ἀπὸ τοῦ ὄρους, συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. 38 Καὶ ἰδού, 

ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὄχλου ἀνεβόησε, λέγων, “Διδάσκαλε, 

δέομαί σου ἐπιβλέψαι" ἐπὶ τὸν υἱόν μου, ὅτι μονογενής 

“ἐστί μοι. 39 Καὶ ἰδού, πνεῦμα λαμβάνει αὑτόν, καὶ 
.ςὉςὉὉὉ Ὁ Ὸπππππ  .ιτ«τ«τ«ττ..ιι΄΄ὃἝ“Ἕ“ἽἝἽ Ἐς 

133 εἰπεν ὑτῈ νς Το Μρὶγμ45 Ὁ, ΤᾺ Οε 

233 μιαν Μίω η) 39 γ456Α, οε ν5 Μωσει μιαν ᾿Νὶ ΤΆ 

336 ο ΜΡὶ, "δὶ νς - ΜρίμέθΘΑ, Οὗ 

438 εἐπιβλεψαι Μρ'γΆ5ΒΑ(Ο), Οκ ν5 ἐπιβλεψον Μρίν, ΤᾺ 

31 τγημελλεν ΘΑ νς ϑὲΒ; (εμελλον γ55) 

34 τεπεσκιαζεν ΘῈ νς )ϑὲγμέδας - 
34 (εἰσελθεῖν αὐτοὺς ΝΒ(΄Ὁ) ν5 39ὲ μόδα; (εισελθειν γν7) 

35 ᾿ἐκλελεγμενος γῆϑονς 3ϑὲας 
36 τεωρακαν Β νς ϑὲέκα (εορακασιν Οὔ); (εορακεν ν 

37 ΄2-4 κΒ νς ϑϑὲας; (της ημερας γ΄ 
38 τεβοησεν γ456 ν5 3) κ 38 “γή5 46 (Αγ Ἂν Μ 

455) 
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ἐξαίφνης κράζει, καὶ σπταράσσει αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ, καὶ 

μόγις ἀποχωρεῖ ἀπ᾿ αὐτοῦ, συντρῖβον αὐτόν. 40 Καὶ 

ἐδεήθην τῶν μαθητῶν σου ἵνα ἐκβάλωσιν' αὐτό, καὶ οὐκ 

ἠδυνήθησαν." 

41 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν, “᾽Ω γενεὰ ἄπιστος 

καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς καὶ 

ἀνέξομαι ὑμῶν Προσάγαγε τὸν υἱόν σου ὧδε." 2 42 “Ἔτι δὲ 

προσερχομένου αὐτοῦ, ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ 

συνεσπάραξεν. ᾿Επετίμησε δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ πνεύματι τῷ 

ἀκαθάρτῳ, καὶ ἰάσατο τὸν παῖδα καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν 

τῷ πατρὶ αὐτοῦ. 43 ᾿εξεπλήσσοντο δὲ πάντες ἐπὶ τῇ 

μεγαλειότητι τοῦ Θεοῦ. 

Ιθϑις Αραίη Ργθαϊςῖβ Ηἰ5 θαῖῃ 

(Μι. 17:22, 23; Μκ. 9:30-32) 

Πάντων δὲ θαυμαζόντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς "ἐποίησεν Πὸ 

᾿Ιησοῦς, εἶπε πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, 44 “Θέσθε ὑμεῖς 

εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους, ὁ γὰρ Υἱὸς τοῦ 

᾿Ανθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων." 

45 Οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα τοῦτο, καὶ ἦν παρακεκαλυμ- 

μένον ἀπ᾿ αὐτῶν ἵνα μὴ αἴσθωνται αὐτό: καὶ ἐφοβοῦντο 

ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τοῦ ῥήματος τούτου. 

ΜΠΟ Ιἰς ἴῃ 6 ατραίθοςς 

(Μι. 18:1-5; ΜΚ. 9:33-37) 

46 Εἰσῆλθε δὲ διαλογισμὸς ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς ἂν εἴη μείζων 

αὐτῶν. 47 .ὋΟ δὲ ᾿Ιησοῦς "ἰδὼν τὸν διαλογισμὸν τῆς 

καρδίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενος "Ζπαιδίου, ἔστησεν αὐτὸ 

παρ᾽ ἑαυτῷ, 48 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Ος ἐὰν δέξηται τοῦτο 

τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται: καὶ ὃς "ἐὰν 

πα ΨῬΨὍᾳο 5  οΠῤ τ ΠΠΠΠΠΠΠΠ Π ΠΠΠΠΠ  ςςΠΠ  9ς9ς00πιωῳῷὐπὩπῷὰπὰὠππὀπἰὀπϊκπσπ΄ππὰπσασπασαπσαπππππππσασσσσα σα ποανσασααπα σ
αι 

140 εκβαλωσιν 33)ὲ 6 (κα.γ»75) 4, Οὐ νβ εκβαλλωσιν ΤᾺ 

241 τον υἱον σου ὧδε 3ϑὲας νς ὡδε τον υἱον σου 6, ΤΆ (τε 

43 γεποιει ΘΑ νς 43 ΠΕ νς ϑὲας 

47 τ'ειδως ΝΒ νῊ ΜΑῸ 47 τξπαιδιον Θ ν5 Ψέκα 

48 γ'αν γ75Β νς ὲ ας; (-- κ) 

2.2. [{)ΚῈ 9:49-56 

ἐμὲ δέξηται δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με. Ὁ γὰρ 
μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν' ὑπάρχων οὗτος "ΓΖἔσται μέγας." 

ΙΘϑιις Εογθί ας δϑείδγ δῇ }ς ΠῚ 

(ΜΚ. 9:38-40) 

49 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ϑὸ ᾿Ιωάννης εἶπεν, “᾿᾿Επιστάτα, 
εἴδομέν τινα "'ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, 
καὶ "ΓΖΣεκωλύσαμεν αὐτόν, ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ᾽ ἡμῶν." 

50 “Καὶ εἶπε, πρὸς αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς, “Μὴ κωλύετε, ὃς 
γὰρ οὐκ ἔστι καθ᾽ Γ'ἡμῶν ὑττὲρ "Σἡμῶν ἐστιν.΄ 

Α δδπηδγίδη ΝΠ} ἀρο Κρ|θοεῖς ἴῃ 6 δϑανίου 

51 ᾿εγένετο δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς 

ἀναλήψεως αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς τὸ πρόσωπον ϑαὐτοῦ "ἐστή- 
ριξε τοῦ πορεύεσθαι εἰς ᾿Ιερουσαλήμ, 52 καὶ ἀπέστειλεν 
ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ.232 Καὶ πορευθέντες 
εἰσῆλθον εἰς κώμην Σαμαρειτῶν, Γὥστε ἑτοιμάσαι αὐτῷ. 

53 Καὶ οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν, ὅτι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἦν 
πορευόμενον εἰς ᾿Ιερουσαλήμ. 54 ᾿Ιδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ 
θαὐτοῦ ᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωάννης εἶπον, “Κύριε, θέλεις εἴττωμεν 
πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀναλῶσαι αὐτοὺς 
Πῶς καὶ ᾿Ηλίας ἐττοίησεν 3. ́ 

55 Στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς καὶ εἶπεν, “Οὐκ 
οἴδατε οἵου πνεύματός ἐστε ὑμεῖς. 56 ᾽Ο γὰρ Υἱὸς τοῦ 
᾿Ανθρώπου οὐκ ἦλθε ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι ἀλλὰ 
σῶσαι.“ Καὶ ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώμην. 

Ι48 υμιν ΜΘΑ, ΤΆ (ε ν5 ὑμων Μ' 

249 εκβαλλοντα 39ὲ νέ5ΘΑ, Οοἐ νς τα ΤᾺ 
352 αὐτου ΜΡΙΘ, ΤῈ (ε νς εαυτοῦυ ΜΡΙΑ νς -γμ.5 

155,56 και εἶπεν οὐκ οιἰδατε οιου πνευματος εστε ὑμεῖς ο γαρ ΥΎος 

του Ανθρωώπου οὐκ ηλθεί(ν) ψυχας ανθρώπῶὼν απολεσαι αλλα 

σωσαι Μμο'"4, ΤῊ νς -- Μμρι "αν Ή656ΘΑ, Οε 

48 τξεστιν Θ νς 33) 49 ομόϑυκα 75 γς κα 49 "εν μέ56 νς ϑϑέας 

49 γξεκωλυομεν ψ75 "ΝΒ νς ϑέας 50 ΄ειπεν δὲ μῖ56 νς 4 
50 ὕμων μ5. ΘΑν-. Μ 50 Γζυμων ΒΟ νος Ψέκτα 

51 9...45 7δνάμ γς ϑένκας 51 Γεστηρισεν γέδΒο νς Ψένα 

52 τως γμήῖ56 νς ϑὲας 54 ομή56 νς ϑὲας 54 Ὀγμήβξ6 νς ϑϑὲας 
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ΓΟ }.ονν Η᾿ ΠῚ 
(Μι. 8:18-22) 

57 ΄᾿Εγένετο δὲ" πορευομένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ, εἶττέ 

τις πρὸς αὐτόν, “᾿Ακολουθήσω σοι ὅπου ἂν' ἀπέρχῃ, 
οΚύριε.΄ 

58 Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, “Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς 
ἔχουσι καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ 
Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ." 

59 Εἶπτε δὲ πρὸς ἕτερον, “Ἀκολούθει μοι.΄ 
Ὃ δὲ εἶπε, “οΚύριε, ἐπίτρεψόν μοι ἀπελθόντι πρῶτον 

θάψαι τὸν πατέρα μου.΄ 
60 Εἶπε δὲ αὐτῷ πὸ ᾿Ιησοῦς,Σ “ἴΑφες τοὺς νεκροὺς 

θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς, σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε 
τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 

ὙἹ Εἶπτε δὲ καὶ ἕτερος, “᾿Ακολουθήσω σοι, Κύριε, πρῶτον 
δὲ ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν μου. ́ 

62 Εἶττε δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς πρὸς αὐτόν,2 “Οὐδεὶς “᾿ἐπιβαλὼν 
τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐττ᾽ ἄροτρον, καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω), 
εὔθετός ἐστιν ΄Ζεἰς τὴν βασιλείαν" τοῦ Θεοῦ." 

Ιθςς δθρηας Ουΐ [ῃ6 δονθηΐγ 

Ί Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ Κύριος ϑκαὶ ἑτέρους 

ἑβδομήκοντα Τ', καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο 
ΤτΤ2πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ 

Γἔμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι. 2 Ἔλεγεν Γοὖν πρὸς αὐτούς, “Ὁ 
μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι: δεήθητε οὖν τοῦ 
Κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν 

157 αν Μρ'μήϑεν, ΤῊ νς εαν Μρί ψ5ΒΑΟ, οἵἋ 
262 οἰησους προς αὐτον 3ϑὲ Α΄ ν5 προς αυτον ο ἰΙησους ᾿ὶ, ΤᾺ [0] 

ν5 οἰησους μ35 758 
32 ἐεκβαλη εργατας 3 κΑς νβς εργατας εκβαλη Β, Οε νβ εκβαλλη 

εργατας ΤᾺ νϑ5 ἐργατης εκβαλη γ7" 

57 και μέ56 νς ἍὲΑ 57 ὁμάέ5β6 νς ας 

59 ΟΒεγς 39ὲ γέ5σΘα, [0] δθῦψθροανς ϑϑὲας 
62 “1.3 5-11 Β (επιβαλλων 2-3 5-Τ1} μ75) νς ϑὲο (επιβαλλων 2.-Τ 
4); (9-Τ1} 87 1-6 μ΄. 5.56) 
62 “Ζτη βασιλεια ΚΒ (Ἐ εν Ὀροίοτγο τὴ ψ75) νς ϑϑὲέας 
1 ογν758 νς ϑέκας 
1 Τιδυο γ}75Β, [Οε] νς ϑϑέκας 1 τξδυο Β, [(ε] νς ϑϑέκας 
1 τημελλεν Ὁ (ᾳ.ψ 54 ν.  Μ 2 "δε Θ (α.γ»75)νς ὲΑ 

225 {ΚΕ 10:3-13 

θερισμὸν αὐτοῦ. 3 Ὑπάγετε: ἰδού, θἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς 
ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων. 4 Μὴ βαστάζετε “βαλάντιον, μὴ 
πήραν, μηδὲ' ὑποδήματα, καὶ μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν 
ἀσπάσησθε. 5 Εἰς ἣν δ᾽ ἂν “οἰκίαν εἰσέρχησθε," πρῶτον 
λέγετε, ΄ Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ.’ 6 Καὶ ἐὰν “ἡ ἐκεῖϊ υἱὸς 3 
εἰρήνης, Γἐπαναπαύσεται ἐπ᾽ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν. εἰ δὲ 
μή γε, ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνακάμψει. 7 ᾽Εν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε, 
ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ᾽ αὐτῶν, ἄξιος γὰρ ὁ 
ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ ϑέἐστι. Μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας 
εἰς οἰκίαν. ὃ Καὶ εἰς ἣν ἂν“ πόλιν εἰσέρχησθε, καὶ δέχων- 
ται" ὑμᾶς, ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν. 9 Καὶ θεραπεύ- 
ετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς, καὶ λέγετε αὐτοῖς, “᾿Ἤγγικεν 
ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ." 10 Εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν Γεἰσέρ- 
χησθε, καὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς τὰς πλατείας 
αὐτῆς εἴπατε, Τ1]1Ἱ “Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν 
ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν Τ ἀπομασσόμεθα ὑμῖν. Πλὴν τοῦτο 
γινώσκετε, ὅτι ἤγγικεν Ξέφ᾽ ὑμᾶςν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ." 
12 Λέγω" ὑμῖν ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτό- 
τερον ἔσται ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. 

ννοΘ ἴο [Π6 ᾿πιρϑηϊΐθηϊ Ὁ τος 
(Μι. 11:20-24) 

13 “Οὐαί σοι, Χοραζίν!7 Οὐαί σοι, Βηθσαϊδά! Ὅτι εἰ ἐν 
Τύρῳ καὶ Σιδῶνι "'ἐγένοντο αἱ δυνόμεις αἱ γενόμεναι ἐν 

πα ΟΕΘΟΝΟΝΟΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΒΒΒΝΒΝΝΝΝΕΝΒΕΝΕΒΟΒΝΒΒΒΝΟΒΟΒΌΟὀὄΝὧὃΟᾶἝΟσὄπἅὄὄὄὄΟΝ 
'4 μηδε ΜΑΟ, ΤΆ νς μη ΜΘ, σε 
6 εαν ΜΘΑ, 6Οε νβ Ἐμεν Μ', ΤᾺ 
ἤδυιος 33 ΘΑ, Οε νβ ο υιος κ", ΤΆ 
“8 αν ΜΡΙ6, Οε νς δαν ΜΡΙΑ, ΤᾺ 
"ὃ δέχωνται ΜρΙ"46 (μ.γ}75)4, ΤᾺ Οε νς δέχονται ἱΜρ'"4 
“12 λέγω Μψ΄5ΘΑ, οεἐ νς Ἐδε κὶ, ΤᾺ 
713 Χοραζιν ΜΡὶ, ΤᾺ Οε νς Χωραζιν ΜΡὶ νς Χοραζειν γνέ56 α 
ἀκοῦς,  ς ς  ς ὺ 

2 9ΘᾺ νς ὲς 4 βαλλαντιον ΘΑ ν- Μ 
5 “εἰσελθητε οἰκιαν μ75(5}Β νς 9ὲΑ; (οικιαν εισελθητε 6) 
6 ἦγ75Β νς ϑέὲκας 6 Γεπταναπαησεται 6 νς ϑϑὲας 
7 96 νυς ϑϑὲας 1Τ0 "εἰισελθητε μΆ5 6 (εἰσηλθητε γ75) νς 331 Α 
ΤΊ τεὶς τους π͵οδας μ45»46 (Ἐ ημων αἴζογ ποδας ΑΟ)νς.  Μ 
ΤΙ σμά56 νς ϑϑὲας 13 “᾿Ιἐεγενηθησαν ΣΒ (εγεννηθησαν ψ75)νς 33ὲ ας 
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ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ “Ζκαθήμεναι 
μετενόησαν. 14 Πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται 

ἐν τῇ κρίσει ἢ ὑμῖν. 15 Καὶ σύ, “Καπερναούμ, "'ἡ ἕως ἙΤτοῦ 
οὐρανοῦ ΓΣυψωθεῖσα, ἕως Τ Ἅιδου "καταβιβασθήσῃ. 16 Ὁ 
ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ, 
ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με." 

ΤΗΘ δονθηίγ Κοίωγη ννίῃ [ογ 

17 Ὑπέστρεψαν δὲ “οἱ ἑβδομήκοντα μετὰ χαρᾶς," λέ- 
γοντες, “Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ 
ὀνόματί σου. 

18 Εἶπε δὲ αὐτοῖς, “᾿Εθεώρουν τὸν Σατανᾶν ὡς 
ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. 179 ᾿Ιδού, "δίδωμι ὑμῖν 
τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ 
ἐπὶ ττᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ 
ἀδικήσῃ. 20 Πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα 
ὑμῖν ὑποτάσσεται, χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν 
Γἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς." 

]6ςιι5 Κρίοίςθο ἰὴ ἴῃ 6 δρίπί 

(Μι.11:25-27,13:16,17) 

21 Εν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο Τ' τῷ Πνεύματι Τ2 Βὸ 
᾿Ιησοῦςν καὶ εἶττεν, “᾿Εξομολογοῦμαί σοι, Πάτερ, Κύριε τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀτὸ σοφῶν καὶ 
συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις. Ναί, ὁ Πατήρ, 

ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκίαϊ ἔμπροσθέν σου.“ 22 "Καὶ 

120 δε 3ὲ νέ56α, οὐ νς Ἔμαλλον ΤᾺ 

13 ΓΖκαθημενοι ΘΑ νς )9ὲγ45 15 “Καφαρναουμ ψμ456 νς ἐκ 
15 "μη μῖ56 νς ϑϑὲας 15 ὁμέδ6 νς ϑ᾽Α 
15 "Συψωθηση μ456 νς 3ὲας 
15 ττου Αἰδου ψ75Β (ο Αἰδου ΚὮἢ) νς ϑϑὲγδας 

15 γβκαταβηση ψ75ΒἘ νς Μϑέγέδκας 
17 “οι εβδομηκοντα δυο μετα χαρας μ45 75Β, [(ἐ] νς ϑέκο (3412 
Α) 19 Γδεδωκα 6 νς 3 γέ5Α 
20 Γε (γγγεγραπται Θ νς 3ϑὲας 
21 τίεν μῖ5ν, [Ὁγ] νϑς ΘΑ 21 τΖγω Αγιω Ὁ νς 391 65" 

21 μάέδναθ κς ϑὲας 21 δ νς κα 22 γμ456 νς 3 Αο’ 

22. Ε{κῈ 10:23-32 

στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶπε,ν “Πάντα μοι πιαρεδόθη' 

ὑπὸ τοῦ Πατρός μου, καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ Υἱὸς εἰ 

μὴ ὁ Πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ Πατὴρ εἰ μὴ ὁ Υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν 

βούληται ὁ Υἱὸς ἀποκαλύψαι." 23 Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς 

μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν εἶπε, “Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ 

βλέποντες ἃ βλέπετε. 24 Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ 

προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε, καὶ 

οὐκ εἶδον, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν." 

Τῇ Ραγαῦ οἵ ἰῃ6 οοα δδπηγαηίδη 

25 Καὶ ἰδού, νομικός τις ἀνέστη, ἐκπεειράζων αὐτὸν “καὶ 

λέγων, “Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονο- 

μήσω" 

26 Ὃ δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν, “᾿Εν τῷ νόμῳ τί γέγραπταιν 

Πῶς ἀναγινώσκεις ́  
27 .Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, “«᾿Αγαπήσεις Κύριον τὸν 

Θεόν σου ἐξ ὅλης ὁτῆς καρδίας σου καὶ “᾿ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς" 

σου καὶ “2ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος" σου καὶ “ἐξ ὅλης τῆς 

διανοίας" σου,» καὶ «τὸν ττλησίον σου ὡς σεαυτόν .»" 

28 Εἶπε δὲ αὐτῷ, “᾿Ορθῶς ἀπεκρίθης: τοῦτο ποίει καὶ 

ζήσῃ.΄ 
29 Ὃ δὲ θέλων "δικαιοῦν ἑαυτὸν εἶττεε πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, 

“Καὶ τίς ἐστί μου πλησίον 7΄ 

30 Ὑπολαβὼν ο'δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν, “"΄Ανθρωπός τις 

κατέβαινεν ἀπὸ ᾿Ιερουσαλὴμ εἰς ᾿Ιεριχώ, καὶ λῃσταῖς 

περιέπεσεν, οἱ καὶ ἐκδύσαντεςξΖ αὐτὸν καὶ πληγὰς 

ἐπιθέντες ἀπῆλθον, ἀφέντες ἡμιθανῆ τυγχάνοντα. 

31 Κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ 

ἐκείνῃ. Καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπταρῆλθεν. 32 ᾿Ομοίως δὲ καὶ 

Λευίτης ϑγενόμενος κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν καὶ ἰδὼν 
βροῦσον σον ϑν οσεδο σαλενδεσθου ἡθεον στον τατον κε σε ΘΒ ΘΙ ΞΕΞΕΕ .. 

122 μοι παρεδοθη ϑὲέθα, οτ νβ παρεδοθη μοι ΤΆ 

230 ἐεκδυσαντες Μργ5ΘΑ, ΤΆ Ογ νβ εξεδυσαν Με 

25 ογδϑάν γς ϑὲας 27 ουῦ58Ἐ νς Ψϑὲέκασ, [(ε] 

27 “ἴεν ολη τη ψυχη Θ ν95 3 ας 27 ΄2εν ολη τη ισχυι Θ ν5 3340 

27 ΄3εν ολη τὴ διανοια Θ νς ϑέας 29 γδικαιωσαι γ4 556 νς ϑϑὲΑ 

30 ΟἹΌ (ᾳιΟὐνς 3ὲκ 20 ο2..456 νς ϑὲα (τυγχανονταν Οἢ 
32 Ογ75Β νς 39)ὲ μέδας, [0]; (-- νϑγϑ6 32 μὉ) 

27 Ὀθαυΐ. 6:5; ον. 19:18 
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ἀντιπτταρῆλθε. 33 Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθε κατ᾽ 
αὐτὸν καὶ ἰδὼν ϑαὐτὸν ἐσπλαγχνίσθη, 34 καὶ προσελθὼν 
κατέδησε τὰ τραύματα αὐτοῦ, ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον: 
ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος, ἤγαγεν αὐτὸν εἰς 
τανδοχεῖον, καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ. 35 Καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον 
ο᾽ἐξελθών, ἐκβαλὼν “δύο δηνάρια ἔδωκεϊ τῷ πανδοχεῖ, 
καὶ εἶπεν Οξαὐτῷ, ΄᾿Επιμελήθητι αὐτοῦ: καὶ ὅ τι ἂν 
προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω 
σοι. 36 Τίς Θοὖν τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι! 
γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς" 

37 Ὃ δὲ εἶπεν, “᾿Ο ποιήσας τὸ ἔλεος μετ᾿ αὐτοῦ." 
Εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, “Πορεύου καὶ σὺ ποίει 

ὁμοίως. 

Μμᾶῖγ δηα Μαιίῃ ννογϑςῃϊρ πα ὅ56ῖνθ 

38 “᾿Ἐγένετο δὲ ἐν᾽ τῷ πορεύεσθαι αὐτούς, θκαὶ αὐτὸς 
εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά. Γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα 
ὑπεδέξατο αὐτὸν Πείς τὸν οἶκον αὐτῆς. 39 Καὶ τῇδε ἦν 
ἀδελφὴ καλουμένη "Μαρία ϑὴ καὶ ""παρακαθίσασα "Ζαρὰ 
τοὺς πόδας τοῦ Γ᾿ ᾿Ιησοῦ ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ. 40 Ἣ δὲ 
Μάρθα περιεστᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν: ἐπιστᾶσα δὲ 
εἶπε, “Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με 
κατέλειτπτε" διακονεῖν Εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντι- 
λάβηται!" 

41 ᾿Αποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς,, “Μάρθα, 
Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ Γτυρβάζῃ περὶ πολλά. 42 ᾿Ενὸς δέ 
Ξττ συ. ..--ἰ-ς............... 0 
.36 πλησιον δοκει σοι ΜϑὲΘΑ, Οε νς δοκεῖ σοι πλησιον μ45, ΤΆ 
239 τον λογον ΜΡ'μῖ5ΘΑ, ΤΆ ΟεἍ νς των λογων Μὶ 
340 κατελειττείν) 39ὲ ΒΈΑ( νς κατελιτεν μ΄. 75», ΤῊ Οε 
441 εἰπεν αὐτη ο ἰησους ΜΡΙΒΡΑΟ", ΤΆ νβ ο ἰΙησους εἶπεν αὐυτη Μρὶ 
ν5 εἰπτὲν αυτή ο Κυριος γν7Ν, (γε νς ο Κυριος εἶπεν αὐτη γν45 

33 Ομάδ6 γς ϑὲας 35 Οἴμάδα νς 3ϑὲας 
35 7312 μ45 758 νς 3ϑὴκας 35 ο2γμ45 758 γς ϑὲκαο 
36 ὁγήδ6 νς ϑέας 37 τςδε μον Μὰ 38΄εν δε γέδανς ϑϑὲκς 
38 ομέξα νς ϑϑὲας 38 Πμ45 758 γς ἍὲΑ (εἰς την οἰκιαν κ"Ὸ") 
39 “Μαριαμ Θ νς 33ὲγ458Β"α 39 Ομ" δχκενς 9 ΒΊΑΟ, [(ε] 
39 "'παρακαθεσθεισα ΘΑ νς 33ὲμ45 39 ΓΖπρος Θ νς 3᾽ γέδα κα 
39 γ3 Κυριου κὶ νς 33) ».45 758ΒἘΚ"4Α; (αὐτου (5) 
41 Γθορυβαζη μ456 νς 33) 4 

2)}0 [ΚΕ 11:1 -ὃ 

ἐστι χρεία, "Μαρία "δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις 

οὐκ ἀφαιρεθήσεται Θἀττ᾽ αὐτῆς." 

Ιθςι5 Τρᾶαςῆθς ἴῃ 6 Μοαϑθί ΡγαγϑΧυ 

(Μι. 6:5-15) 

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τότπτῳ τινὶ προσ- 

Ί Ί εὐχόμενον, ὡς ἐπαύσατο, εἶπτέ τις τῶν μαθητῶν 

αὐτοῦ πρὸς αὐτόν, “Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, 

καθὼς καὶ ᾿Ιωάννης ἐδίδαξε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ.“ 

2 Εἶττε δὲ αὐτοῖς, “ ὶἽ“Οταν προσεύχησθε, λέγετε, 

Πάτερ "ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,Ν 

᾿Αγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. 
᾿Ελθέτω ἡ βασιλεία σου. 

ΠΖΓενηθήτω τὸ θέλημά σου, 

Ως ἐν οὐρανῷ;,νΝ Β’καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.Ν 

3. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ᾽ 

ἡμέραν. 

4 Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, 
Καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίεμεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν. 

Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, 

π᾿ Αλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀττὸ τοῦ ττονηροῦ.Ν ΄΄ 

Α Ετίθπα (ζοπῆθϑ αἵ Μιαπιρῃϊ 

5 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, “Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον, καὶ 

πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου καὶ εἴπτῃ αὐτῷ, Φίλε, 
χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους, 6 ἐπειδὴ φίλος' παρεγένετο εξ 

ὁδοῦ πρός με, καὶ οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω αὐτῷ" 7 κἀκεῖνος 
ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ, “Μή μοι κόπους πάρεχε: ἤδη η 
θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ τταιϊιδία μου μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην 
εἰσίν: οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι ὃ Λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ 

'6 φιλος ΜΟ νς ἐμου ΘΑ, ΤᾺ Οε 

42 “Μαριαμ ψ75Β νς ϑϑὲέκας 42 γαρ Θ νς ϑὲας 
42 Ομὲξ νς ϑὲέγμήδας 2 ΠΙῸ νς ϑὲας 2 ΠΖγ758 νς ϑέκαὺ 
2 Πβγ 758 νς 3ϑὲ (καὶ ἐπι γης Α΄; ουτω και ἐπι γης Ν᾿") 
4 ταφιομεν ΘΑ νς Μϑὲκ: 4 Π6 νς έαι) 
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οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστάς, διὰ τὸ εἶναι “αὐτοῦ φίλον," διά γε 
τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσον! χρήζει. 

ΚΘΘρ Αςκίηρ, δϑοκίπηρ, Κποςκίηρ 
(Μι. 7:7-11) 

9 “Κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν: ζητεῖτε, 
καὶ εὑρήσετε: κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται2 ὑμῖν. 10 Πᾶς γὰρ ὁ 
αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ κρούοντι 
ἀνοιγήσεται. ΤΊ Τίνα δὲ Τ ὑμῶν τὸν πότερα αἰτήσει ὁ υἱὸς 
Ππἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷν ἢ Ἢ καὶ “ἰχθύν, "μὴ ἀντὶ 
ἰχθύος ὄφιν “ἐπιδώσει αὐτῷ 12 12 “Ἢ καὶ ἐὰν αἰτήσῃ ὠόν, 
μὴ᾽ ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον 13 Εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ 
ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα αἸαθ 6: διδόναι τοῖς τέκνοις 
ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ Πατὴρ “ὁ ἐξ οὐρανοῦ" δώσει Πνεῦμα 
Αγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόνϑ᾽΄ 

Α Οουβ8 ᾽νίαρα ζηηοῖ δίδπηα 
(Μὲ 12:22-30; ΜΚ. 3:20-27) 

14 Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον, Ξκαὶ αὐτὸ ἦν᾽ κωφόν. 
᾿ἐγένετο δέ, τοῦ δαιμονίου ἐξελθόντος, ἐλάλησεν ὁ κωφός. 
Καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι. 15 Τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον, “Ἐν 
Βεελζεβοὺλ Τ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια." 
βεκορος. ςτὸ ροοΕΠὸΠϑι........ ὦ Ὁ ὉΦοΠὺὺ. ὃ 

"8 οσον 9ὲ νς οσων γῖ56ΘΑ, ΤΆ Οε 
29 ανοιγησεται Μία, ΤΆ (χε νς ανοιχθησεται Μρ'" νς ανυγη- 
σεται καὶ 
10 ανοιγησεται Μρ'"“ς,͵ ΤᾺ [(ε] νβ ανοιχθησεται ΜΙ" Α νς ἀνοι- 
γεται γΜ75Β ν5 ανυγησεται μ45(Ν) 
411 η και '3ὲΑ (ἡνοιϑθ 12 θϑίοτιθ με ἢ καὶ ἰπ νϑῖϑθ 11 6) νς η Ν ν9ς 
-ν 5 758, (ἐ νς εὶ και ΤΆ 
513 δοματα αγαθα ὅ3)ΘΑ, οε νς ἀγαθα δοματα μή5, ΤᾺ 

8 “21 μόδ 6 γς Ξ)ὲ; (αὑτον φιλον Α) 
ΤΊ Ττεξ μέβθθανς- Μ ΤΊ 5.45 758 γς ϑέκας 
ΤΊ και γ45 75ΒἘ νς ἌΝΝΑ (νεῖςε 12 βοίογο ἴῃ η Και ἰῇ νϑῖ96 71 6) 
11Ἱ “γ75Β νς ϑὲγμέδκα (νοῖςθ 12 δοίογθ ἴῃθ η Και ἰῇ νθϑῖς6 11 ο) 
12 ΄η και αἰτῆσει ὠον ψ}75ΒἘ (μη Κ)ν.- Μ (η και αν αἰτησει ὠον μη 
Α); (η και εαν αἰτήηση αρτον γμ45 "4; καὶ εαν αἰτησει ὠον μη διιΐ “ 
νΘΓ586 12 Ὀϑίογθ η και, νϑῖςθ 11 6) 
13,23 γῆδπ νς Ψ3ὲ ΒΑ, [οὐ]; (μων ο εξ ουρανου Ὁ; ὑυμων ο ουρανιος 
μ45) 14 πρή5Θ α"νς ϑ)ὲς, [0] 15 ττω μῆ56 (των Α)ν. Μ 
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16 Ἕτεροι δε πειράζοντες σημεῖον παρ᾽ αὐτοῦ ἐζήτουν 

ἐξ οὐρανοῦ. 

17 Αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα εἶπεν αὐτοῖς, 

“Πᾶσα βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα ἐρημοῦται, καὶ 

οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει. 18 Εἰ δὲ καὶ ὁ Σατανᾶς ἐφ᾽ ἑαυτὸν 

διεμερίσθη, πῶς σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ Ὅτι λέγ- 

ετε ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν με τὰ δαιμόνια. 19 Εἰ δὲ ἐγὼ 

ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι 

ἐκβάλλουσι Διὰ τοῦτο κριταὶ ὑμῶν αὐτοὶ ἔσονται.' 20 Εἰ δὲ 

εν δακτυλῷ Θεοῦ Τ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν 

ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 21 “Ὅταν ὁ ἰσχυρὸς 

καθωττελισμένος φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν, ἐν εἰρήνῃ ἐστὶ 

τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ. 22 ᾿Επὰν δὲ 9ὸ ἰσχυρότερος αὐτοῦ 

ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει ἐφ᾽ ἡ 

ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν. 23 Ὁ μὴ ὧν 

μετ᾽ ἐμοῦ κατ᾽ ἐμοῦ ἐστι, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ 

σκορπίζει. 

Αη ὕπεϊίοθδη δριγῖ ρϑίυγηϑ 

(Μι. 12:43 -45) 

24 “Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώ- 

που, διέρχεται δι᾿ ἀνύδρων τόπων, ζητοῦν ἀνάπαυσιν: 

καὶ μὴ εὑρίσκον Τ λέγει, ΄ Ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου 

ὅθεν ἐξῆλθον. 25 Καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σεσαρωμένον καὶ 

κεκοσμημένον. 26 Τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἑπτὰ 

ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ,᾿ καὶ ἐλθόντα κατοι- 

κεῖ ἐκεῖ: καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου 

χείρονα τῶν πρώτων." 

παπασαασαασασααααν“““ππυσ-συ- υ-υὀϊπὀὄπππυυδδδυδυδδθ Θ ΘἙΚὍἜὁἕ ΟΣ . ον σσαπσσ΄πππαπσσσπα΄ππϑσασασσσσναν 

"19 κριται υμων αὐτοι εἐσονταιῖι Μ', ΤᾺ νβ5 κριταὶ αὐτοι ὑμῶν 

εἐσονται ΜΡὶ νς αὐτοι κριταὶ υὑμωὼν εσονται ΜΡΙΑΚ νβ αὑτοι υμὼν 

Κκριται ἐσονται ψ75Β, Οὐ νς αὐτοι κριται εσονται ὑμῶν καὶ ν5 αὐτοι 

εἐσονται ὑμων κριται γ" 
226 ελθοντα Μ νΞ εισελθοντα Μ'ΘΑ, ΤΆ Οε 

16 “45312 μέ56Θα νς-ς ))ὲ 20 Τεγω 6, [(ε] νς 39ὲ μέπκ"ὰ 
22 ὁμά56 νς 3ϑὲας 24 ττοτε ψ758Β, [(Ἅε] ν5 9ὲγδκιαο 
26 2-51 6 νς ϑϑὲας 
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ΙΘςὺς ΒίΘθςςοθς [ῃ 6 οθίς οἵ ἴῃ 9 γνογα 

27 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα, ἐπάρασά τις 
γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ, “Μακαρία ἡ κοιλία 
ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὗς ἐθήλασας!" 

28 Αὐτὸς δὲ εἶπε, “Μενοῦν ϑ΄'γε μακάριοι οἱ ἀκούοντες 
τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες ΘΞαὐτόν!΄ 

ΤΗΘ Ρἢ ιί5θθ5 566Κ ἃ ϑΊ᾽6ὴ 

(Μι. 12:38-42; ΜΚ. 8ὃ:11,12) 

29 Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων, ἤρξατο λέγειν, “Ἢ 

γενεὰ αὕτη ᾿ πονηρά ἐστι. Σημεῖον "ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ 

δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον ᾿Ιωνᾶ στοῦ προφήτου.Ν 

30 Καθὼς γὰρ ἐγένετο ᾿Ιωνᾶς “σημεῖον τοῖς Νινευίταις,ἴ 

οὕτως ἔσται καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ. 

31 Βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν 

ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς, ὅτι 

ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν 

Σολομῶνος: καὶ ἰδού, ττλεῖον Σολομῶνος ὧδε. 32 "Ανδρες 

Νινευὴ3 ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης 

καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν, ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα 

᾿Ιωνᾶ-: καὶ ἰδού, ττλεῖον ᾿Ιωνὰᾶ ὧδε. 

ΤΗΘ [δπὶρ οὗ ἴῃ Βοαγ 
(Μι. 5:15;6:22,23)ὶ 

33 Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας εἰς κρύπτην: τίθησιν 

πΠοὐύδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ 
εἰσττ᾽ορευόμενοι τὸ Γφέγγος βλέπωσιν. 34 ᾽Ο λύχνος τοῦ 

᾽231 Σολομωνος Μψ΄56ΘΑ, (γε νς Σολομωντος (Ὁ, ΤΆ 

332 Νινευη Μὶ νς Νινευιται ΜΡΙΑΟ, Ογ νς Νινευι Μρ', ΤᾺ νς Νινευ- 

ειται 5935 6 

433 κρύπτην 3ὲ ΘΑ, ον νβ κρυπτον γ35, ΤΆ 

27 δ 'νς ϑὲας 28 Ο'ΘΑ νς 3ὲς 
28 Ο2ΘαΑ νς ϑὲ (τον λογον του Θεου ΝΜ") 29 τγενεα ΘΑ ν5 ϑὲο 

29 Γζητει μόδαθα νς ϑὲς 29 ὥμ456 νς ϑϑὲέας 

30 “231 σ (Νινευειταις 6) νς 33 ὲΑ 33 ογ456 νς 3 ̓ Α 

33 Πγμ45 75 γς 3) ΘΑ, [(ε] 33 Γφως Θ ν9 Μψγῖ5Α 

233 [{ὑκ 11:35-44 

σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμόςτ. Ὅταν ϑοὖν ὁ ὀφθαλμός σου 

ἁπλοῦς ἡ καὶ! ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν. ᾿Επὰν δὲ 

πονηρὸς ἧ, καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινόν. 35 Σκόπει οὖν μὴ τὸ 

φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν. 36 Εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον 

φωτεινόν, μὴ ἔχον “τι μέρος" σκοτεινόν, ἔσται φωτεινὸν 

ὅλον, ὡς ὅταν ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε.΄ 

Ι6ςις Ργοποιηςθο ννοθο οὐ ἴῃ 6 Ρῇ γί5θ 65 8η6 [ἀννγθῖϑς 

(Μι. 23:1-36; ΜΚ. 12:38-40; {Κ.20:45-47) 

37 ᾽Εν δὲ τῷ λαλῆσαι, ἠρώτα αὐτὸν Φαρισαῖός ὅτις 

ὅπως ἀριστήσῃ παρ᾽ αὐτῷ. Εἰσελθὼν δὲ ἀνέπεσεν. 38 Ο 

δὲ Φαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύμασεν ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη 

πρὸ τοῦ ἀρίστου. 
39 Εἶπε δὲ ὁ Κύριος πρὸς αὔτόν, “Νῦν ὑμεῖς οἱ Φαρι- 

σαῖοι τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος καθαρί - 

ζετε, τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας. 

40 "Αφρονες! Οὐχ ὁ ποιήσας τὸ ἔξωθεν καὶ τὸ ἔσωθεν 

ἐποίησε 41 Πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην: καὶ ἰδού, 

πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστιν. 

42 “᾿Αλλ᾽ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις! Ὅτι ἀποδεκατοῦτε 

τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, καὶ 

παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ. Ταῦταϊ 

ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. 

43 “Οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις! “Ὅτι ἀγαττᾶτε τὴν 

πρωτοκαθεδρίαν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς 

ἐν ταῖς ἀγοραῖς. 

44 “Οὐαὶ ὑμῖν, Πγραμματεῖς καὶ Φαρισαίοι, ὑποκριταί "Ν 

Ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα, καὶ οἱ ἀνθρωποι 

περιτατοῦντες ἐπάνω οὐκ οἴδασιν." 

134 καὶ Μψῖ56ΘΑ, ΤῈ γε νς -- ΜΙΌ 

244 ἀνθρωποι Μϑέμῆδα νς τοι Θ, ΤᾺ [6ε] 

34 τσου ψέβδΘα νς- ϑὶ 34 ομάβξα νς 3ϑὲας 

36 “21 γῦῆ5ΒᾺ νς ΜΝ; Ὁ; μελος τι μ45. 37 Ἔρωτα ΘΑ ν95 933ὲγμήδο 

37 ὁμή56 νς ϑϑὲας 42 τδε γέδα νς Ἅὲπ"ὰ 
42 γπαρειναι ψ75Β" νς ϑὲς; (αφειναι γ΄. 5π"; παραφιεναι Α) 

44 Ὀμάπα6 Υς ἌΣ Α 
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45 ᾿Αποκριθεὶς δέ τις τῶν νομικῶν λέγει αὐτῷ, “Διδάσ- 
καλε, ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβρίζεις." 

46 Ὃ δὲ εἶπε, “Καὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς οὐαί! Ὅτι φορ- 
τίζετε τοὺς ἀνθρώπους φορτία δυσβάστακτα, καὶ αὐτοὶ 
ἑνὶ τῶν δακτύλων ὑμῶν οὐ προσψαύετε τοῖς φορτίοις. 

47 “Οὐαὶ ὑμῖν! Ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν προφη- 
τῶν, οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς. 48 ΓΑρα 
“μαρτυρεῖτε καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων 
ὑμῶν: ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτούς, ὑμεῖς δὲ οἰκοδο- 
μεῖτε Παὐτῶν τὰ μνημεῖα.ν 49 Διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία 
τοῦ Θεοῦ εἶπεν, “᾿Αποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ 
ἀποστόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσι καὶ Γἐκδιώξουσιν, 
σθἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν τὸ 
"ἐκχυνόμενον ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς 
ταύτης, 51 ἀπὸ ο'τοῦ αἵματος Αβελ ἕως 9“Ζτοῦ αἵματος 
Ζαχαρίου τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ 
τοῦ οἴκου. Ναί, λέγω ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται ἀττὸ τῆς γενεᾶς 
ταύτης. 

52 “Οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς 
γνώσεως. Αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθετε, καὶ τοὺς εἰσερχομένους 
ἐκωλύσατε." 

53 Λέγοντος δὲ αὐτοῦ ταῦτα πρὸς αὐτούς), ἤρξαντο 
οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι δεινῶς ἐνέχειν! καὶ ἀπο- 
στοματίζειν αὐτὸν περὶ πλειόνων, 54 ἐνεδρεύοντες αὐτόν, 
ζητοῦντες’ θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ δπΐνα 
κατηγορήσωσιν αὐτοῦ.Ν 

πὰὶΦΦ΄παυυσπ“πιπὐππσπσπσπασπαππσασσσσ,ᾳ΄ῃ΄ΠΠΠ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΝΝΝΝΙΝΝΝΝΝΝΝΟΝΒΝΝΝΝΝΒΒΒΝΒΝΝΒΒΒΝΟΒΟΒΟΒΒΘΟΘΌΝΝΝ 

.53 ἐνεχειν ΜΘΑ, ΤᾺ ὧοε νβ συνεχεῖιν Μ' ν5 εχειν μ45 νς ἐπέχειν σ 
254 αὑὐτον ζητουντες 39ὲ Α΄ νς αὐτον γμ45"4 758. Οὐ νς --δ νς αὑτον 
και ζητουντες ΤΆ 

48 "μαρτυρες εστε ΝΒ ν- ϑϑέγήδας 
48 ΠΕ νς 3ϑὲας 49 γδιωξουσιν Θ νς 3ὲΑ 
50 “εκκεχυμενον γν45 "958 νς Μμ75 (εκχυννομενον ΝΑΟ) 
51 οἵμήδ6 νς ὴΑ 51 Ο26 νς 3ϑὲας 
532 κακειθεν εξελθοντος αὐτου ΝΒΟ (εξελθοντες [οΓ εξελθοντος 
μ75) νς 1 Α 

54 Ὀγή56 γς 33ὲ ς᾽ (να κατηγορησουύσιν αὐτου ΑἹ) 

235 {ΚΕ 12:1-10 

Βονναγθ οἱ Ρῃδγίσαίς αὶ ΗἩγροςγίου 

(Μι. 10:26,27) 

Ἔν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου, 

Ί 2 ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς 

μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον, “Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς 

ζύμης “τῶν Φαρισαίων, ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις." 2 Οὐδὲν δὲ 

συγκεκαλυμμένον ἐστὶν ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ 

κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται. 3 ᾿Ανθ᾽ ὧν ὅσα ἕν τῇ ΘΚΌΤΙΩ 

εἴπατε ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, καὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς ελα- 

λήσατε ἐν τοῖς ταμείοις κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων. 

[θςιις Τρᾶοῇθς ἴῃ Εθδᾶγ οἵ 6οα 

(Μι. 10:28-31) 

4 “Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου, μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν 

ἀποκτενόντων' τὸ σῶμα καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων 

περισσότερόν τι ποιῆσαι. 5 “Ὑττοδείξω δὲ ὑμῖν τίνα 

φοβηθῆτε: φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι “ἐξουσίαν 

ἔχονταϊ ἐμβαλεῖν εἰς τὴν Γέενναν: ναί, λέγω ὑμῖν, τοῦτον 

φοβήθητε! 6 Οὐχὶ πέντε στρουθία "πωλεῖται ἀσσαρίων 

δύο᾽᾽ Καὶ ἕν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον 

τοῦ Θεοῦ. 7 ᾿Αλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι 

ἠρίθμηνται. Μὴ ϑοὖν φοβεῖσθε: πολλῶν στρουθίων δια- 

φέρετε. 

(οηίθος (ἢτγοι Βοίογθ Μθη 
(Μι. 10:32, 33) 

8 “Λέγω δὲ ὑμῖν, πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμ- 

προσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου 

ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ. 

9 Ὁ δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων 

ἀτπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ. 10 Καὶ 

παππδδασααδαασασααδθιἕοοοἕοἕ
ἪἭἝ νι ππαππα΄ππππσσασσσσπισιι 

14 ΟΑἸἼΤΟΚΤΕνοντοῶωῶν Ψ»" γς αἀτπτοκτεννοντῶὼν ΜΑ νς ατπόοκτεινοντῶν 

μ15 758Ἐ. ΤῊ (ει 

1 3.512 μ758ΒἘ νς ϑὲ μέδκας 5 “6 (ᾳ.Ο)Ὰ νς Μμ45 
6 "πωλουνται 6 (μ.0) νς 33ὲμ45; (πτωλειτε ΑἹ) 709,45 758 νς ΨκΑ 
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πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ ᾿Ανθρώπου, ἀφε- 
θήσεται αὐτῷ: τῷ δὲ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα βλασφημή- 
σαντι οὐκ ἀφεθήσεται. 117 Ὅταν δὲ "προσφέρωσιν ὑμᾶς 
ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, "μὴ. 
μεριμνᾶτε" πῶς ἢ τί ἀπολογήσησθε;; ἢ τί εἴπητε. 12 Τὸ 
γὰρ ἽΑγιον Πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἃ δεῖ 
εἰτπτεῖν.. 

Τῆ 6 Ραγαῦ ο οἱ (ῃ6 ΒΙςῇ Εοοὶ 

12 Εἶπε δέ τις Ταὐτῷ ἐκ τοῦ ὀχλουῖ͵ “Διδάσκαλε, εἰπὲ τῷ 
ἀδελφῷ μου μερίσασθαι μετ᾽ ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν." 

14 “Ο δὲ εἶπεν αὐτῷ, “΄Ανθρωπε, τίς με κατέστησε 

"δικαστὴν ἢ μεριστὴν ἐφ᾽ ὑμᾶς 15 Εἶπττε δὲ πρὸς αὐτούς, 
“᾿Ορᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ "'τῆς πλεονεξίας ὅτι οὐκ ἐν 
τῷ περισσεύειν τινὶ ἣ ζωὴ αὐτῷ ἐστιν ἐκ τῶν ὑπαρ- 
χόντων "αὐτοῦ. 

16 Εἶτε δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτούς, λέγων, “᾿Ανθρώ- 
που τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα. 17 Καὶ διελο- 
γίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων, “Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ 
συνάξω τοὺς καρττοούς μου΄ 18 Καὶ εἶπε, “Τοῦτο ποιήσω: 
καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ 
συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά 
μου. 19 Καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου, “Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ 
κείμενα εἰς ἔτη πολλά: ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου.’ 
20 Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός, “Αφρον,’ ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν 
ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ: ἃ δὲ ἡτοίμασας, τίνι 
ἔσται: 21 Οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ μὴ εἰς Θεὸν 
πγλουτῶν.΄ 

'Τ1 ἁαπολογησησθε Μμήδ"6 (κ.0)Α, ΤΆ Οε νβ απολογησεσθε Μ' 
215 αὐτῶ Μὶ νς αὐτου ΜΡῚΘ (μ.0) Α, ΤᾺ Οε 
318 τα γενηματα 3) κ" νς τον σιτον ψμ75Β, Οἵ νς τὰ γεννηματα ΤᾺ 

420 αφρον Μ νς αφρων Θ (μ.Ο)Ὰ, ΤΆ Οε 

ΤΊ Γγεισφερωσιν ψμ456 (μ.Ο) νς 3 4 
ΤΊ μη μεριμνησητε ᾿Β (μη μεριμνη μη μεριμνησητε ψ75)νς ἐκ 
13.72.41 6 (μ.Ο) νς 4 14 Γκριτην Ὁ (Β.() νς ΨὶΑ 

15 πασης Ὁ (μ.Ο) ν9 Μ 15 ΓΖαυτω ψ75Β νς Ψέκ"α 
18 9Β νς ϑὲγήπ'κα 

237 [ὑἱκ 12:22-31 

[)ο Νοῖ ννοιγγ 

(Μι. 6:19-21,25-34) 

22 Εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς Ο' αὐτοῦ, “Διὰ τοῦτο ὑμῖν 

λέγω,' μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ Ξ:ὑμῶν, τί φάγητε: μηδὲ τῷ 

σώματι, τί ἐνδύσησθε.2 23 Ἢ Τ ψυχὴ πλεῖόν" ἐστι τῆς 

τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος. 24 Κατανοήσατε τοὺς 

κόρακας, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν, οἷς οὐκ ἔστι 

ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, καὶ ὁ Θεὸς τρέφει αὐτούς. Πόσῳ 

μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν 25 Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν 

μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ“ πῆχυν 

οἕναϑ 26εἰ οὖν οὔτε ἐλάχιστον δύνασθε, τί περὶ τῶν 

λοιττῶν μεριμνᾶτε 

27 “Κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει: οὐ κοπιᾷ οὐδὲ 

νήθει: λέγω δὲ" ὑμῖν, οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ 

περιεβάλετο ὡς ἕν τούτων. 28 Εἰ δὲ “τὸν χόρτον ἐν τῷ 

ἀγρῷ σήμερον ὄντα," καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον ὁ 

Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσι, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι 

29 Καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε "ἢ τί πίητε, καὶ μὴ 

μετεωρίζεσθε. 30 Ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου 

γἐπιζητεῖ, ὑμῶν δὲ ὁ Πατὴρ οἶδεν ὅτι χρήζετε τούτων. 

31 Πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν “τοῦ Θεοῦ," καὶ ταῦτα 

πάντας προστεθήσεται ὑμιῖν. 

122 υμιν λέγω ΜΑ, ΤΆ νϑ5 λεγω ὑμιν Μ'Θ (Β.0), ον 

222 ενδυσησθε Μψ456 (Βμ.0) 4, ΤΆ Οε ν5 ἐνδυσεσθε Μ' 

323 πλεῖον Μψ456 (μ.0) 4, ΤΆ Οε νβ πλειων Μ' 

425 προσθειναι ἐπι την ηλικιαν αὐτου ΜρΙμῖ5 ΝΑ, ΤῈ νβ πτροσθηναι 

ἐπι την ηλικιαν αὐτου Μὶ νβ ἐπι την ἡλικιαν αὐτου προσθειναι 

5758, Οἵε 

527 δὲ Μψ96  (μΒ.0) 4, ΤῈ Οεἐ ν9 - Μ' 

637] πανταὰα ΜΑ, ΤᾺ νς - Μ᾿» (Β.0), Οε 

22 Οἵγμ75Β γς ἍΨὲκΑ, [Οἱ] 22 Ο26 (μ.Ο)ὰ νς 33ὲγμ45 

23 ἴγαρ Θ (Β.Ο) ν» Μψήδα 25 9μ456 (μ.Ο)νς ϑὲκ 

26 τουδε μ456 (κ.Ο) νς 33 Α 

28 ΄351276 Θ (.Ο) νς Μ; (126357 Α; 356127 γμ45) 

28 Γαμφιεζει γμ45 75 (αμφιαζει Β) να ΨἌὲκΑ 

29 και μ65)Ἐ νς ϑέγδᾳ 30 Γεπιζητουσιν Θ (μ.0) ν5 ϑέγμδα 

31 αὐτου ΝΒ νε Ψϑὲγπα; (-- γ75) 
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32 “Μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον, ὅτι εὐδόκησεν ὁ 

Πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν. 33 Πωλήσατε τὰ 

ὑτιάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην. Ποιήσατε ἑαυτοῖς 

Ῥαλάντια μὴ παλαιούμενα, θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς 

οὐρανοῖς, ὅτπτου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ σὴς διαφθείρει. 

34 Ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία 

ὑμῶν ἔσται. 

Τῇ αι! ἢ] ϑοιναηΐ ἂδπα ἴῃ Βα δοινδηΐ 

(Μι. 24:45-51) 

35 “Ἔστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες περιεζωσμέναι καὶ οἱ 

λύχνοι καιόμενοι, 36 καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσ- 

δεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν, πότε ἀναλύσει' ἐκ τῶν 

γάμων, ἵνα ἐλθόντος καὶ κρούσαντος, εὐθέως ἀνοίξωσιν 

αὐτῷ. 37 Μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὗς ἐλθὼν ὁ κύριος 

εὑρήσει γρηγοροῦντας. ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσε- 

ται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτούς, καὶ παρελθὼν διακονήσει 

αὐτοῖς. 38 "'Καὶ ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῇ, καὶ" ἐν 

τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ, καὶ εὕρῃ οὕτω, μακάριοί εἰσιν 

(2οὶ δοῦλοι ἐκεῖνοι.) 39 Τοῦτο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ ἤδει ὁ 

οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται, Πἐγρηγόρησεν 

ἄν, καὶ. οὐκ ἂν ἀφῆκε Γ"διορυγῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ. 40 Καὶ 

ὑμεῖς ϑοὖν γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ἧ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ Υἱὸς τοῦ 

᾿Ανθρώπου ἔρχεται.΄" 

41 Εἶπε δὲ ϑαὐτῷ ὁ Πέτρος, “Κύριε, πρὸς ἡμᾶς τὴν 

παραβολὴν ταύτην λέγεις, ἢ καὶ πρὸς πτάντας 7" 

42 “Εἶπε. δὲ ὁ Κύριος, “Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος 

γκαὶ φρόνιμος, ὃν καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας 

αὐτοῦ, τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ “τὸ σιτομέτριον᾽ 43 Μακάριος 

126 αναλυσειῖι μ᾽ "5, ΤᾺ νς ἀαναλυση ΜΙ“ (μ.0), Οὗ 

33 “βαλλαντια 5456 (ᾳ.Ο)]Ὰ ν5Μ 

38 “ἵκαν εν τη δευτερα καν Θ (μ.Ο) νς5 3314 

38 ΄2εκεινοι ψ75ΒἘ νς 3έα; (-- κἢ 39 Πμ75κὲνς Ψὲ ΒΑ 

39 γδιορυχθηναι Θ (μ.Ο) νς Ἅὲα 40 96 (μ.Ο) νς 4 

41 ογμ758Ἐ νς ἍΨὲκα 42 'και εἰπεν 6 (μ.0) ν9 Ψϑὲα 

42 τὸ μ575ΒἘ νς ΜΝΑ 42 ογ75ΒἘ νς Ψὲκα, [0ε] 

239 ΚΕ 12:44-53 

ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει 

ποιοῦντα οὕτως. 44 ᾿Αληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς 

ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτὸν. 45 ᾿Εὰν δὲ εἴπῃ ὁ 

δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδία αὐτοῦ, “Χρονίζει ὁ κύριός μου 

ἔρχεσθαι, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς 

παιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι, 46 ἥξει ὁ 

κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ἡ οὐ προσδοκᾷ, καὶ ἐν 

ὥρᾳ ἡ οὐ γινώσκει: καὶ διχοτομήσει αὐτὸν καὶ τὸ μέρος 

αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει. 47 ᾿᾽Εκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος ὁ 

γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ! καὶ μὴ ἑτοιμάσας 

γμηδὲ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς. 

48 ᾽Ο δὲ μὴ γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, δαρήσεται 

ὀλίγας. Παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ᾽ 

αὐτοῦ: καὶ ᾧ παρέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν 

αὐτόν. 

(τοί Βεηρς ᾿)]ν  σοη 
(Μι. 10:34-36) 

49 “Πῦρ ἦλθον βαλεῖν “εἰς τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη 

ἀνήφθη! 50 Βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ πῶς συν- 

έχομαι ἕως Γοὗ τελεσθῇ! 51 Δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενό- 
μην δοῦναι ἐν τῇ γῇ Οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἢ διαμερισμόν. 
52 Ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν “οίκῳ ἑνὶ διαμε- 
μερισμένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσὶ καὶ δύο ἐπὶ τρισί. 

53 "Ι'Διαμερισθήσεται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ 
Καὶ υἱὸς ἐπὶ ττατρί,2 

Μήτηρ ἐπὶ ΓΣθυγατρὶ 

'47 εαυὐτου ΜΡίΑ, ΤΆ νς αυὐτου Μρ'μ456 (Β.0), ΟΥ 
253 πατηρ ἐξπὶ ὑυϊὼ και υἱος ἐπὶ πτατρι ΜΘ (Β.0), ον νβ πατὴρ εῷ 
υϊὼ και υἱος ξττ! ἸΤΟΑΤρΙ Α, ΤᾺ νϑ5 υἱος ΕἼΤΙ ΤΓΑΤΡΙ ΚΑΙ ΤΓΑαΤηρ ξΤΠ υἱὼ 
μ1"» 

47 τῃ Θ (μ.Ο) νς ϑὲΑ; (-- μη ἴο μηδε γμ45) 
49 Γεπτι Θ᾽ (μ.Ο)Ὰ νς Μμ45 50 Γοτου μ456 (μ.Ο)Α ν9.  Μ 
52 γ758Β νς 9ὲ μέ54; (-- ἐσονται ἴο διαμερισμε [νοι ἰ5 ργΘ56η1]7 55) 
53 ΓΙδιαμερισθησονται γ456 (μ.Ο) νς ὅ3᾽ ἃ 
53 "ὥΖτῃν θυγατερα μ45 75 (-- τῆν ΝΒ)νς ΨἍὲᾳα 
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Καὶ θυγάτηρ ἐπὶ ΓἤῬμητρί, 
Πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς 

Καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθερὰν ϑθαὐτῆς.΄ 

[) ]1΄ςαθγη ἴῃ 6 ΤΙΠΊΘ 

(Μι.16:2,3) 

4“ 54 Ἔλεγε δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις, “Ὅταν ἴδητε ϑὁτὴν νεφέλην 

ἀνατέλλουσαν Γἀπὸ δυσμῶν, εὐθέως λέγετε, Τ΄ ἴΟμβρος 
ἔρχεται, καὶ γίνεται οὕτω. 55 Καὶ ὅταν νότον πνέοντα, 
λέγετε ὅτι “Καύσων ἔσται, καὶ γίνεται. 56 Ὑπτοκριταί! Τὸ 
πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε δοκιμάζειν, τὸν 
Πἰδὲ καιρὸν" τοῦτον πῶς ΄2Ζοὐ δοκιμάζετε» 

Β6 Κοεοοηςίίρα νυν Υουγ Αανογϑαγγ 

57 “Τί δὲ καὶ ἀφ᾽ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον 58 Ως 
γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ᾽ ἄρχοντα, ἐν 
τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀτ᾿᾽ αὐτοῦ, μήποτε 

κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν, καὶ ὁ κριτής σε "παραδῷ τῷ 
πράκτορι, καὶ ὁ πράκτωρ σε βάλῃΞ εἰς φυλακήν. 59 Λέγω 
σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως ϑοὗ καὶ τὸν ἔσχατον 
λεπτὸν ἀποδῷς." 

Κοϑρθηΐ οὐ Ρϑγίϑῃ 

Ί 2 Παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες 
αὐτῷ περὶ τῶν Γαλιλαίων ὧν τὸ αἷμα Πιλᾶτος ἔμιξε 

μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν. 2 Καὶ ἀποκριθεὶς πὸ ᾿Ιησοῦςν 
εἶπεν αὐτοῖς “Δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ 

'56 της γης και του ουρανου ΜρίΝ᾽ΒΑ, ΤΆ (γε νς του οὐρανοῦ και 

της γης ΜΡ μή" 75 
258 βαλη ϑὲα νς βαλει Θ (ἃ.0), Ο᾽ νς βαλλη ΤΆ 
350 τον ΜΡία νς το ΜΡῚΘ (μ.0), ΤᾺ Οσε 

53 γὕὅβτην μητερα μ45 758 (- την Ν)νς Ἅὲα 53 9.456 (μ.Ο) νς 331 κ 
54 96 (μ.0)Α νς 39ὲ 45, [(»] 54 γεπὶ Θ (Β.0) νς 33ὲ μέδᾳ 
54 Τοτι μέ" Ο (μα ν.  Μ 56 “121 γ75ΒἘ νς ϑὲκα; 2 γμ45) 
56 ΄Ζουκ οἰδατε δοκιμαζειν μ75(5}Β νς 33 μῖ5ᾳ 
58 "παραδωσειῖ μέ5ν ΒΑ (παραδοσει γ75) νς ὲὶ 
59 96 (μ.Ο) νς Ψϑὲ (του Α) 2 56 (μ.Ο) νς 3ὲᾳκ 

241 [{)ΚῈ 135:9:-Ὁ 

παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι ’τοιαῦτα 

πεπόνθασιν 3 Οὐχί, λέγω ὑμῖν: ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ μετανοῆτε 

πάντες Γὡσαύτως ἀπολεῖσθε! 4 Ἢ ἐκεῖνοι οἱ δέκα ο'καὶ 

ὀκτὼ ἐφ᾽ οὗς ἔπεσεν ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ 

ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε ὅτι οὗτοι ὀφειλέται ἐγένοντο 

παρὰ πάντας Τ ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας 92ἐν 

᾿Ιερουσαλήμϑ 5 Οὐχί, λέγω ὑμῖν: ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ μετανοῆτε 

πάντες Γὁμοίως ἀπολεῖσθε" 

Τῇ Ραγαῦ !θ οἱ [Π6 Βδγγθη Εἰρ ἴγθ6 

6 Ἔλεγε δὲ ταύτην τὴν παραβολήν: “Συκῆν εἶχέ τις “ἐν 

τῷ ἀμπελῶνι αὐτοῦ πεφυτευμένην", καὶ ἦλθε ζητῶν 

καρπὸν' ἐν αὐτῇ καὶ οὐχ εὗρεν. 7 Εἶπε δὲ πρὸς τὸν 

ἀμπελουργόν, “᾿Ιδού, τρία ἔτη Τ' ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν ἐν 

τῇ συκῇ ταύτῃ καὶ οὐχ εὑρίσκω. ἼἜκκοψον Τ΄ αὐτήν: ἱνατί καὶ 

τὴν γῆν καταργεῖν' 8 Ο δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ, “Κύριε, 

ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως ὅτου σκάψω περὶ 

αὐτὴν καὶ βάλω κόπρια:2 9 κἂν μὲν ποιήσῃ καρττόν' “εἰ δὲ 

μή γε, εἰς τὸ μέλλοντ᾽ ἐκκόψεις αὐτήν ΄΄ 

[θς 5 Ηραὶς ἃ (τίρρίθα ννοπγδη οἡ ἴῃ6 δα δίῃ 

10 Ἣν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς 

σάββασι. 11 Καὶ ἰδού, γυνὴ ο!ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας 

ἔτη δέκα 92καὶ ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη 

ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές. 12 ᾿Ιδὼν δὲ αὐτὴν ὁ ᾿Ιησοῦς 

προσεφώνησε καὶ εἶπεν αὐτῇ, “Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς 

ἀσθενείας σοῦ." 13 Καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας, καὶ 

παραχρῆμα ἀνωρθώθη, καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν. 

'6 ζητων καρπον ΜῈὲῈΘ (μ.0)Α, (σε νς καρπὸν ζητων ΤΆ 

28 κοπρια 36 (μ.Ο) Α, σε νς κοπριαν ΤΆ 

2 ταῦτα ΝΒ νς ϑέγτδα 3 γρμοιως Θ (μ.0) ν5ς ϑϑὲα 

4 ΟἹ (ᾳ.Οἡ νς 3ϑὲὰ 4 ταυτοι Ο (μᾳ.Ο) ἂν:  Μ 
4 ττους Θ (μ.Ο) Α νς ὶ 4 ο2γήδνάῃ κς ἍΨὲ κα 
5 "ὡσαύτως ΝΒ ν5 3ὲγ754 6 ΄51-4 γ758Β (5134 κἢὴνς ΨϑὲΑ 

7 Τί αφ οὐ Θ (μ.Ο) νς 3) Α 7 τζουν ψ754, [(ε] νς ΨὲνΒ 
9 “4.6 1.3 6 (ᾳ.Ο) νς ΨὲΑ 11 9! 2γ,.456 (μ.6Ο) νς 3ϑὲκ 
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14 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ 

σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ ᾿Ιησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ, Τ΄ Ἕξ 

ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι: ἐν "ταύταις οὖν 

ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου." 

15 ᾿Απεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος καὶ εἶπεν, “ὙὈπο- 
κριταί !! Ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν 
αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης, καὶ ἀπαγαγὼν 
ποτίζει 16 Ταύτην δέ, θυγατέρα ᾿Αβραὰμ οὖσαν, ἣν 
ἔδησεν ὁ Σατανᾶς, ἰδού, δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει 
λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτουΐ΄ 
17 Καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ, κατῃσχύνοντο πάντες οἱ 

ἀντικείμενοι αὐτῷ: καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς 

ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ. 

ΤῆΘ Ραγαῦ ο οἵ [ῃ 6 Μιιοίαγα δϑθθα 

(Μι. 13:31,32; ΜΚ. 4:30-32) 

18 Ἔλεγε “δέ, “Τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, καὶ 
τίνι ὁμοιώσω αὐτήν 1719 ᾿Ομοία ἐστὶ κόκκῳ σινάπεως, ὃν 

λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ, καὶ ηὔξησε καὶ 
ἐγένετο εἰς δένδρον ϑμέγα, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 
κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ." 

ΤῇΘ Ραγαῦ θ οἱ ἴῃ 6 [ἰϑᾶνθη 

(Μι. 13:33) 

20 Πάλιν εἶπε, “Τίνι ὁμοιώσω τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ 

21 ᾿Ομοία ἐστὶ ζύμῃ, ἣν λαβούσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς 
ἀλεύρου σάτα τρία ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον. 

115 ὑποκριται 33} 6 (μ.0) Α, Οε ν5β ὑποκριτα ψγ45, ΤΆ 
220 παλιν 3ὲ Α νς και παλιν γ456 (μ.0), ΤᾺ Οε 

321 ἐνεκρυψεν Μρ'γ7ὅναᾳ, ΤῈ [0ε] νβ ἐκρυψεν ΜρὶΒ 

14 τοτι Θ (μ.0) ν5 33ὲ γέδα 14 γαυταις γ456 (μ.0) Α νς "))ὲ 
15 Γδε μ456 (μ.Ο) νς 3 4 18 γουν γ456 (α.ΟἹὐ νς 3 ὲΑ 

19 96 (μ.Ο) νς ϑϑέγμέδα 

243 [{ΚῈ 1.2.2} 

Τῇ Νδίτονν ννᾶγ 

(Μι. 7:13,14, 21-23) 

22 Καὶ διεττορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώμας διδάσκων, καὶ 

πορείαν ποιούμενος εἰς "᾿Ιερουσαλήμ. 

23 Εἶττε δέ τις αὐτῷ, “Κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ σῳζόμενοι" 

Ὃ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς, 24 “᾿Αγωνίζεσθε “εἰσελθεῖν διὰ 

τῆς στενῆς πύλης", ὅτι πολλοί, λέγω ὑμῖν, ζητήσουσιν 

εἰσελθεῖν καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν. 25 ᾿Αφ᾽ οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ 

οἰκοδεσττότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω 

ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν, λέγοντες, Κύριε, ΟΚύριε, 

ἄνοιξον ἡμῖν!" Καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν, “Οὐκ οἶδα ὑμᾶς 

πόθεν ἐστέ. 26 Τότε ἄρξεσθε' λέγειν, ΄᾿Εφάγομεν 

ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν, καὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν 

ἐδίδαξας. 27 Καὶ ἐρεῖ, “Λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ο' ὑμᾶς πόθεν 

ἐστέ. ᾿Απόστητε ἀπ᾽ ἐμοῦ, πάντες 92οἱ ἐργάται ἡ τῆς 

ἀδικίας. 28 ᾽Εκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν 

ὀδόντων, ὅταν ὄψησθεξ ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ καὶ 

πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ, ὑμᾶς δὲ 

ἐκβαλλομένους ἔξω. 29 Καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ 

δυσμῶν καὶ βορρᾶ καὶ νότου, καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τῇ 

βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ. 30 Καὶ ἰδού, εἰσὶν ἔσχατοι οἵ ἔσονται 

πρῶτοι, καὶ εἰσὶ τρρῶτοι οἵ ἔσονται ἔσχατοι .΄" 

Ι6ςι 9 Ὧηα Ηθίοα 

31 Ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθόν τινες Φαρισαῖοι, 

λέγοντες αὐτῷ, “Ἔξελθε καὶ πορεύου ἐντεῦθεν, ὅτι 

᾿Ηρῴδης θέλει σε ἀποκτεῖναι." 

126 ἀαρξεσθε Μρίψ75Β, ΤᾺ Οε νς ἀαρξησθε Μρίκᾳ 

228 οψησθε Μψ7Άᾳ, ΤΆ Ν νβ οψεσθε Μ'Β", υὐ νβ τΙτδητε καὶ 

329 και Ψϑέὲ ΚΑ νς καὶ ἀπο Β, ΤᾺ (γ νβ απὸ μ}75 

22 ΪἾεροσολυμα ψγ75Ν (ξροσολυμα Β" ν5 ϑ3ὲΑ 
24 ΄εἰσελθειν δια της στενης θυρας Θ (μ.0) (2-51 γμό5"6)νς 3 ̓ Α 

25 96 (ᾳ.Ο) νς 33 Α 27 λεγων Β νς ϑὲγ75:4; (-- Ἀ) 
27 οἵμῦδῃ γς 3ὲ κα, [ο] 27 9236 (μ.Ο)νς 33ὲΑ 
31 τωρα 6 (μ.0) ἃ νς 9»ὲ 
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32 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Πορευθέντες εἴττατε τῇ ἀλώπεκι 

ταύτῃ, ᾿᾿Ιδού, ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις "ἐπιτελῶ 

σήμερον καὶ αὔριον, καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι .. 33 Πλὴν δεῖ με 

σήμερον καὶ αὔριον καὶ τῇ ἐχομένῃ πορεύεσθαι: ὅτι οὐκ 

ἐνδέχεται τροφήτην ἀπολέσθαι ἔξω ᾿Ιερουσαλήμ' 

Ιθϑιις ἰ αιπηθηΐς ονθϑΧ [ΘΓ 546 ΠῚ 

(Μι. 23:37-39) 

34 “᾿Ιερουσαλήμ, ᾿Ιερουσαλήμ, ἡ ἀποκτένουσα᾽ τοὺς 
προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς 

αὐτήν! Ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου ὃν 
τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑττὸ τὰς πτέρυγας, καὶ 

οὐκ ἠθελήσατε. 35 ᾿Ιδού, ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν 

ἔρημος. Λέγω δὲ ὑμῖν Θὅτι οὐ μή με ἴδητε ἕως ἂν 
ἥξῃ ὅτε“ εἴπητε, «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι 

Κυρίου.»΄΄ 

655 Ηθαίς ἃ Μδη νῖῃ τόρϑου οἡ ἴῃ6 δαρραίῃη 

Ί Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν 
ἀρχόντων τῶν Φαρισαίων σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον, 

καὶ αὐτοὶ ἦσαν πταρατηρούμενοι αὐτόν. 2 Καὶ ἰδού, ἄνθρω- 
πός τις ἦν ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν αὐτοῦ. 3 Καὶ ἀτπτοκριθεὶς 

ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε πρὸς τοὺς νομικοὺς καὶ Φαρισαίους, λέγων, 
“ΟΕ ἔξεστι τῷ σαββάτῳ "θεραπεύειν 7΄ 4 ΟἹ δὲ ἡσύχασαν. 

134 ἀποκτενουσα ΜρΡὶ νς ατποκτεινουσὰα ΜΜρ'μ356 (Β.0), ΤᾺ Οε νς 

αποκτεννουσα 
235 ερημος Μ', ΤΆ ν5 -- ΜΡῚΘ (Β.0) Α, σε 

335 λέγω δε 939ὲ γ75ΒΑ, [0Ὑ] νς λέγω γόδ με νς αμην δε λεγω ΤΆ 
435 αν ηξη οτε ΜΙ" 5, ΤῊ νβ αν ηξει οτε Μρίδᾳ νς αν ΜΝ νς 
-- γ55Β νς ἡξει οτε [(υ] 

32 ταποτελω Θ (Β.0)νς 33, Ὰ 35 Ογήδνυναξ (μ.Ο) νος ϑὲα 
35 ΧΒΑ ν9 Μμ45 75 1 9.456 (μ.0) νς ϑὲΑ, [(ε] 
3 96 (μ.0) ν5 3ϑέ μέσα 3 Γθεραπευσαι μ}456 (μ.Ο) νς 3ὲκΑ 
3 Τῃ οὐ Θ (ᾳ.Ο νς ϑϑὲγμέδα 

35 Ρς.118:26 

245 Γ{κ 8 14:5-14 

Καὶ ἐπιλαβόμενος ἰάσατο αὐτὸν καὶ ἀπέλυσε. 5 Καὶ Ο' ἀπο- 

κριθεὶς ΠΡῸΣ αὐτοὺς εἶπε, “Τίνος ὑμῶν υἱὸς ἢ βοὺς εἰς 

φρέαρ γἐμπεσεῖται, καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν ἐν 

οζΖτῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτουϑ'΄ 6 Καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἀνταπο- 

κριθῆναι ϑαὐτῷ πρὸς ταῦτα. 

Τακο ἴῃ 6 ̓οννὶγ ΡΙᾶςθ 

7 Ἔλεγε δὲ πρὸς τοὺς κεκλημένους παραβολήν, ἐπέχων 

πῶς τὰς πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς, 

8 “ Ὅταν κληθῇς ὑπό τινος εἰς γάμους, μὴ κατακλιθῇς εἰς 

ΤΩΝ πρωτοκλισίαν, μήποτε ἐντιμότερός σου ἡ κεκλημένος 

ὑπ αὐτοῦ, 9 καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοιξ, 

“Δὸς τούτῳ τόπον, καὶ τότε ἄρξῃ μετ᾽ ἡ αἰσχύνης τὸν 

ἔσχατον τόπον κατέχειν. 10 ᾿Αλλ᾽ ὅταν κληθῇς, πορευθεὶς 

ἀνάπεσε! εἰς τὸν ἔσχατον τόπον, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὁ 

κεκληκώς σε, "εἴπῃ σοι, “Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον." 

Τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον Τ τῶν συνανακειμένων σοι. 

Τ1 “Ὅτι πὰς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὁ 

ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται." 

12 Ἔλεγε δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν, “Ὅταν ποιῇς 

ἄριστον ἢ δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου, μηδὲ τοὺς 

ἀδελφούς σου, μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου, μηδὲ γείτονας 

πλουσίους, μήποτε καὶ αὐτοί σῖσε ἀντικαλέσωσι,, καὶ 

γένηταί “Ζσοι ἀνταπόδομα." 13 ᾿Αλλ᾽ ὅταν “ποιῇς δοχήν," 

κάλει πτωχούς, “ἀναπήρους, χωλούς, τυφλούς: 14 καὶ 

μακάριος ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι, 

ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων." 

'δυιος Μμ55" 758, Οἵ νβ ονος δὶ, ΤΆ ν5 ουϊιος 

29 σοι Μψ456 (Β.0) Α, ΤΆ (γε νϑ σὺ Μ' 

39 μετ Μρὶμή5, ΤᾺ νος μετα ΜΡῺῸ (Β.0) Α, ὧς 

410 ἀναπεσε 3ὲ 6 (ᾳ.0) Α, (γε νς αναπεσον ΤΆ 

5. ο1.,.45 758Ἐ γς ΜΝΓΑ 5 Γπεσειται μ45 75Β (Ν) (Α)ν95 Μ 

5. 92.456 (μ.0) ν5 Μέὲα 6 ὁγ456 (μ.Ο) ν5 ϑὲΑ 
10 Γερει Θ (μ.Ο) ν5 ϑ3ὲα 10 τπαντων Θ (μ.0) ἃ ν5 Μὲ 

12 51 26 (μ.Ο)νς δὰ 13. ΄δοχην ποιης Β (δ. ποιησης μ΄" Ν) ν5 Ψὲκ 

13 «αναπειρους γ75ΒΑ νς 3ϑὲ; (αναπιρους Ἀ) 
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ΤΗῊΘ Ράγῦ 6 οὗ ἰῃ 6 Μαγγίαρθ ϑιρρθγ 
(Μι. 22:1-14) 

15 ᾿Ακούσας δέ τις τῶν συνανακειμένων ταῦτα εἶπεν 
αὐτῷ, “Μακάριος Γὸς φάγεται ἄριστον! ἐν τῇ βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ" 

16 ὋΟ δὲ εἶπεν αὐτῷ “᾿΄Ανθρωπός τις Γἐποίησε δεῖττ- 
νον μέγα, καὶ ἐκάλεσε πολλούς, 17 καὶ ἀπέστειλε τὸν 
δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις, 
“Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα. 18 Καὶ ἤρξαντο 
ἀπὸ μιᾶς “παραιτεῖσθαι ττάντες ᾽Ο πρῶτος εἶτεν αὐτῷ, 
“᾿Αγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην “ἐξελθεῖν καὶ" ἰδεῖν 
αὐτόν. ᾿Ερωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.΄ 19 Καὶ ἕτερος 
εἶπε, “Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκι- 
μάσαι αὐτά. Ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.᾽ 20 Καὶ 
ἕτερος εἶπε, Τυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι 
ἐλθεῖν. 21 Καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος Θέἐκεῖνος ἀπήγ- 
γειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. Τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσ- 
πότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ, ΄ Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς 
πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ 
“ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε .΄ 22 Καὶ 
εἶπεν ὁ δοῦλος, “Κύριε, γέγονεν Γὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι 
τόπος ἐστί. 23 Καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον, 
“Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμούς, καὶ ἀνάγκασον 
εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ “ὁ οἶκός μου. 24 Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι 
οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου 
τοῦ δείπνου." “ἢ 

“ὥὰπὰὐπππΝ μὐπυΝ ἑπιαπσσ ὐνσπὐ σπὐὐτς ς΄  ΄ σπᾷ ΠΡ ΣΝ ΒΝ 

"15 αριστον Μ νΞ5 αρτον ψ75ΒΑ, ΤΆ Οε νς --μακαριος ἴο αὐτω ἰη 
νΘΓ56 16 δ 

221 χωλους και τυφλους Μ', ΤᾺ νς τυφλους καὶ χωλους ΜΙψμ456 
(μ.Ο), Ογσ νς τυφλους Α 

324 δείπνου Μρ'γΆ" 6 (μβ.Ο)Ὰ, ΤΆ οὐ νς ἐπὸολλοι γαρ εἰσι Κλητοι 
ολιγοι δε εκλεκτοι Μ' 

15 τοστις μ75Β νς Ψέὲα; (-- μακαριος ἴο αὐτῶ ἰη νϑῖ56 16 ΜὮ) 
16 Γεποιει 6 (μ.Ο) νς 33 Α 17 ομέδυαρ (ᾳ.Ο) νς 3 ̓ Α 
18 “γ}75 ()Β νς Ἅὲκ 18 ΄εξελθων 6 (μ.Ο) νς ἐκ 
21 ομ456 (μᾳμ.0)Ὰ ν9.  Μ 21 “αναπειρους Θ (βμ.Ο)α νς ϑὲ 
22 το γμ5 46 (β.Ο) νς 3ὲΑ 23 7312 Θ (μ.Ο) ἃ νς 39ὲγμ45 

247 [ὑκῈ 134:25.5. 

[ἰ (οςῖς ἴο ΕοΙ ονν (γος 

(Μι.10:37-39) 

25 Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί. Καὶ στραφεὶς 
εἶττε πρὸς αὐτούς, 26 ΄ἘΪ τις ἔρχεται πρός με καὶ οὐ μισεῖ 
τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ 
τέκνα, καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι Γδὲ καὶ τὴν 
᾿έαυτοῦ ψυχήν," οὐ δύναταί μου μαθητὴς εἶναι.2 27 “Καὶ 
ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν Γαὐτοῦ καὶ ἔρχεται ὀπίσω 
μου οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. 

28 Τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν ὁ θέλων“ πύργον οἰκοδομῆσαι, οὐχὶ 
πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει Οτὰ εἰς 
ἀτπαρτισμόν᾽᾽ 29 Ἵνα μήποτε θέντος αὐτοῦ θεμέλιον καὶ μὴ 
ἰσχύοντος ἐκτελέσαι, πάντες οἱ θεωροῦντες ἄρξωνται 
“ἐμτταίζειν αὐτῷ," 30 λέγοντες ὅτι “Οὗτος ὁ ἄνθρωπος 
ἤρξατο οἰκοδομεῖν καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι. 

31 “Ἢ τίς βασιλεὺς πορευόμενος συμβαλεῖν ἑτέρῳ 
βασιλεῖϊ εἰς τόλεμον οὐχὶ καθίσας πρῶτον "'βουλεύεται εἰ 

δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν "Σάτταντῆσαι τῷ μετὰ εἴκοσι 

χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ᾽ αὐτόν 32 Εἰ δὲ μή γε ἔτι πόρρω 

αὐτοῦδ ὄντος, πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ πρὸς 
εἰρήνην. 338 Οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται 
πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν, οὐ δύναταί ἥμου εἶναιϊ 
μαθητής. 

126 αὐτου 9ὲ᾽ μέδκα νβ εαυτου Βψμ75 "5, ΤῊ Οε 

226 μου μαθητης εἰναι ΜΡίΑ, ΤΆ νϑ5 μοι εἰναι μαθητης Μρὶμ45 75 γς 

ειναι μου μαθητης ΣΒ, Οε 

᾽27 ειναι μου ΜΘ (Ἀ.Ο), σε νς μου εἰναι γόδῆϑα, ΤΕ 
428 οθελων Μμ45 νς θελων ΝΒΔΑ, ΤᾺ Οἵ νϑ5 θελειὶ μ75 
"28 εἰς ΜΡῚΘ (Β.0) Α, Οὐ νβ προς ΜΡὶ', ΤᾺ 
532 πορρω αὐτου 33᾽ Α νΞ αὐτου πορρω Θ (Β.Ο), ΤΆ Οε 

26 ἴτε Βνς φϑὲγμέπκα; (-- μ75) 26 “6 (μ.Ο)νς ϑϑὲγμέδαᾳ 

27 ὁμ456 (μ.Ο)ὐ νς 33ὲ 4 27 τεαυτου ΒΑ ν5 ,9ὲγμ45 75κ 

28 Ομυ75Β νς Ψέχα 
29 ΄21 μ7Ὰ)ΒΑ νς Μ; (εμπαιζειν γμ45"5) 

31 5231 6 (ᾳ.Ο) α ν9ς 3ὲ 31 "Ιβουλευσεται Θ (Β.Ο) ν5 ϑὲκα 

31 τΖυπγαντησαι μ}456 (μ.0) Α νς Ψὶ 
33 “6 (μ.Ο) νς 3 4 
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Ταςίθίθος αἰ [ἰς ννογίῃ! θςς 

(Μι. 5:13; ΜΚ. 9:50) 

34 “Καλὸν Τ' τὸ ἅλας: ἐὰν δὲ Τ2 τὸ ἅλας μωρανθῇ ἐν τίνι 

ἀρτυθήσεταιῦ 35 Οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν 

ἐστιν. ἔξω βάλλουσιν αὐτόξ ὋΟ ἔχων ὦτα ἀκούειν 

ἀκουέτω". 

Τῇ Ραγαῦ θ οἵ [ῃ 6 [οί σ5ϑῆθθρ 

(Μι. 18:10-14) 

Ἦσαν δὲ “ἐγγίζοντες αὐτῷ" πάντες οἱ τελῶναι καὶ οἱ 

Ί δ ΔΝ ἀκούειν αὐτοῦ. 2 Καὶ διεγόγγυζον οἱ 

Τ᾿ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς λέγοντες ὅτι “Οὗτος ἁμαρ- 

τωλοὺς προσδέχεται καὶ συνεσθίει αὐτοῖς." 

3 Εἶπε δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην, λέγων, 

4 “Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα, καὶ ἀπο- 

λέσας “ἕν ἐξ αὐτῶν, οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα 

ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλὸς ἕως εὕρῃ αὐ- 

τό 5 Καὶ εὑρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὦμους ἑαυτοῦ' χαίρων. 

6 Καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον, συγκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς 

γείτονας, λέγων αὐτοῖς, “Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὑρον τὸ 

πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός.΄ 7 Λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτω χαρὰ 

“ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷϊ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἢ 

ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσι 

μετανοίας. 

Τῇ Ραγᾷῦ [6 οἵ ἴῃ 6 ἰ οϑοί (οι η 

8 “Ἢ τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπολέσῃ 

δραχμὴν μίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ 

ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως ὅτου εὕρῃ 9 Καὶ εὑροῦσα "συγκα- 

λεῖται τὰς φίλας καὶ ὁτὰς γείτονας, λέγουσα, ΄Συγχάρητέ 

μοι, ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα. 10 Οὕτω λέγω 

15. εαὐτου ΜΡΊΑ, ΤᾺ νς αὐτου ΜΡῚΘ (Β.6), σε 

34 τί ρουν 6 (μ.Ο)νς 3 Α 34 Τῶκαι ΝΒ ν Ψϑέγδα 

1.) ν. Μ 2ττε Θ (μΟ)νς ϑὲΑ 4 :231 Θ (μ.Ο) νς ἐκ 

7 "2.41 μ75 (Κ) Βν5 3ὲΑ 8 του Θ (μ.0) νς ϑὲΑ 
9 γσυγκαλειῖ μ75 (Ν) Β νς Μὲ (Α) 9 96 (μ.Ο) νς 3ὲΑ 

249 Π|ΚᾺ 1.5:11Ξ22 

ὑμῖν, χαρὰ γίνεταιϊ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπὶ 
ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι .΄ 

ΤῊ Ραγαῦ 6 οἵ ἰῃ6 [οςἱ ϑοη 

ΤΊ Εἶπε δέ, “"Ανθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς. 12 Καὶ εἶπεν 

ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί, Πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον 
μέρος τῆς οὐσίας.΄ ΓΚαὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. 13 Καὶ μετ᾽ 

οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν "ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς 
ἀττεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρτπισε τὴν 
οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. 14 Δαπτανήσαντος δὲ αὐτοῦ 
πάντα, ἐγένετο λιμὸς "ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ 
αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι. 15 Καὶ πτορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ 
τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς 
τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους. 16 Καὶ ἐπεθύμει 
γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀττὸ᾽ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ 
χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. 17 Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν 
εἶπε, Πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου ΓΖπερισσεύουσιν 

ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ Τ ἀπόλλυμαι! 18 ᾿Αναστὰς πορεύ- 
σομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ, “Πάτερ, 
ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, 19 καὶ οὐκέτι 
εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου. Ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων 
σου.“ 20 Καὶ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ.2 Ἔτι 
δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος, εἶδεν αὐτὸν ὁ πτατὴρ αὐτοῦ 
καὶ ἐσπλαγχνίσθη καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον 
αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 21 Εἶπτε δὲ “αὐτῷ ὁ υἱός, 1 
ΤΠ]άτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, ϑΘκαὶ 
οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου.΄ 22 Εἶπτε δὲ ὁ ττατὴρ 
πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ, "Τ᾿  ἔξενεγκατε ϑὁτὴν στολὴν τὴν 

"19 καὶ Μρ', ΤΆ νς -- ΜΡῚΘ (μ.0) Α, σε 
220 αυὐτου ΜρὶΝ νς εαὐτου Μρίψ75ΒΑ, ΤΆ Οε 

Τ0 “6 (μ.Ο) νς 334 12 Γο δε ΒΑ νς ϑϑὲκ"; (-- γ75) 
13 Γπαντα ψγ75Β νς Ψένα 14 σχυρα Θ (μ.0) Α νς Μὲ 
16 'χορτασθηναι εκ Θ (Β.Ο0) ν5 3ὲΑ 17 "'εφη Θ (μ.0) νς 3ϑὲα 
17 τξΖπερισσευονται ψ75ΒᾺΑ νς ϑ3ὲκ 17 τωδε Θ (μ.0) νς 3 Α 
21 5231 γ758 νς κα 21 96 (μ.Ο)Αὰ νς ϑὲ 
22 ταχὺ 6 (μ.Ο)νς 33 κ 22 ΟΧΒΑ νς ψ)ὲ μ75 



15:23-16.1 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 250 

πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν 
χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας. 23 Καὶ 
Γἐνέγκαντες τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν θύσατε, καὶ 

φαγόντες εὐφρανθῶμεν, 24 ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν 

καὶ ἀνέζησε, ϑκαὶ ἀπτολωλὼς ἦν' καὶ εὐρέθη.᾽ Καὶ ἤρξαντο 
εὐφραίνεσθαι. 

25“ Ἣν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ. Καὶ ὡς 
ἐρχόμενος ἤγγισε τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσε συμφωνίας καὶ χορῶν. 

26 Καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων͵,2 ἐπυνθάνετο τί 

Τ᾿ εἴη ταῦτα. 27 Ὃ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι ΄Ο ἀδελφός σου 
ἥκει, καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, 

ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. 28 ᾿Ωργίσθη δὲ καὶ οὐκ 
ἤθελεν εἰσελθεῖν. .Ὃ Γοὖν πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρ- 
εκάλει αὐτόν. 29 .Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ πατρίτ,͵ 

“᾿Ιδού, τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου 
παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν 
φίλων μου εὐφρανθῶ. 30 Ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος ὁ 
καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν ἦλθεν, ἔθυσας 

αὐτῷ τὸν “μόσχον τὸν σιτευτόν".΄ 31 Ο δὲ εἶπεν αὐτῷ, 

“Τέκνον, σὺ πάντοτε μετ᾽ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά 

ἐστιν. 32 Εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός 
σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ Γἀνέζησε καὶ ἀπολωλὼς: Οἦν καὶ 

εὑρέθη. ́́  

ΤΗΘ Ραγᾶῦ θ οἵ ἰῃ 6 (ιαΐγ δἴθνναγα 

16,. τ) δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητὰς ϑαὐτοῦ, “΄Αν- 
θρωτπτός τις ἦν πλούσιος ὃς εἶχεν οἰκονόμον, καὶ 

124 ἀπολωλως ην ΜΡ", ΤᾺ νς αἀπολωλος ην ΜΡ" νς ἣν απο- 

λωλως ΒΑ, (γε νβ ην αἀπολωλος δ νΞ ἣν αἀπολολως ψγ7 

226 παιδων ,9ὲ 6 (ᾳ.0) ἃ, Οὐ νς τ αὐτοῦ ΤᾺ 
332 απολωλως Μη“ (Β.6) Α, ΤΆ Ογ νς ἀποόλωλος Μρ'" 

23 γφερετε 6 (μ.Ο) νς Ἅὲκ 24 Θ (μι) αἣἂ νς Μ 
26 Ταν γ75"48 γς ΜΚΑ 28 Γδε Θ (μ.0) ἃ ν95 Μὶ 
29 Ταυτου ψῆὅξΒΑ νς Μὲκ 30 ΄σιτευτον μοσχον Θ (μ.Ο) νς 3 Α 

32 Γεζησεν 6 (.Ο) νς ϑϑὲΑ 32 Ομῦϑδβαᾳ νς Ψὲκ 
1 96 (μ.Ο) νς ϑϑὲα 
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οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα 

αὐτοῦ. 2 Καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ, “Τί τοῦτο ἀκούω 

περὶ σοῦ ᾿Απόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου, οὐ γὰρ 

(δυνήσῃ ἔτι" οἰκονομεῖν .΄ 3 Εἶπε δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος, “Τί 

ποιήσω, ὅτι ὁ κύριός μου ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν ἀπ᾽ 

ἐμοῦ Σκάπτειν οὐκ ἰσχύω, ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι. 4 “Ἔγνων 

τί ποιήσω, ἵνα ὅταν μετασταθῶ 7 τῆς οἰκονομίας, δέξωνταί 

με εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν. 5 Καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα 

ἕκαστον τῶν χρεωφειλετῶν' τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ ἔλεγε τῷ 

πρώτῳ, “Πόσον ὀφείλεις τῷ κυρίῳ μου 6 Ὃ δὲ εἶπεν, 

“Ἑκατὸν βάτους ἐλαίου. "Καὶ εἶπεν αὐτῷ, Δέξαι σου 

(τὸ γράμμα" καὶ καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα." 

7 Ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπε, “Σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις Ὁ δὲ 

εἶπεν, ΄᾿ Ἑκατὸν κόρους σίτου .΄ “'ΝΚαὶ λέγει" αὐτῷ, “Δέξαι σου 

(2Ζτὸ γράμμα" καὶ γράψον ὀγδοήκοντα. ὃ Καὶ ἐπήνεσεν ὁ 

κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας ὅτι φρονίμως ἐποίησεν. 

Ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς 

υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσι. 9 "Κἀγὼ 

ὑμῖν λέγω, “ποιήσατε ἑαυτοῖςϊ φίλους ἐκ τοῦ μαμωνὰᾶ τῆς 

ἀδικίας, ἵνα ὅταν ἐκλείπητε,Σ) δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς 

αἰωνίους σκηνάς. 10 Ο πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ 

πιστός ἐστι, καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός 

ἐστιν. ΤΊ1 Εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, 

τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει 12 Καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ 

πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ὑμέτερον τίς ὑμῖν δώσει 13 Οὐ- 

δεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν: ἢ γὰρ τὸν ἕνα 

μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ 

ἑτέρου καταφρονήσει. Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ 

μαμωνᾷ." 

'5 χρεωφίεὐήλετων Μ', ΤᾺ ν5 χρεοφίεή λετων ΜΘ (Β.0) Α, Ος 

25 εαυτου ἐΜΡίμ75ΒΑ, ΤᾺ ΟἍε νβ αὐτου ΜΙΝ" 

39 εκλειπτῆτε Μρὶ νβς εκλιπτητε Μ', ΤᾺ νβ εκλιπη Θ᾽ (μ.0), Οὐ ν5 

ἐκλειπτη Α 

2 “δυνη ετι }75ΒἘ (“Ν)ν5 3ὲΑ 4 τεκ 6 (μ.Οὺ νς ϑϑὲα 

6 ο δε Θ(μ.Ο)Α νς ὲ 6 ΄τα γραμματα Θ (.Ο)ν95 33 ὲΑ 

7 “'λεγει γ75ΒἘ ν5 ϑὲα (λεγει δὲ ") 
7 “τα γραμματα Θ (Β.0) ν5 3 ̓Α 9 και εγω Θ (μ.Ο) ν5 ὅϑδα 

9 “6 (Ὁ) νς Ἄ3ὲ (ΑἹ) 
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ΤΗῊΘ ΚΙηραοπὴ 8Πη6 ἴῃ 6 [ἂνν 
(Μι. 5:31,32;11:12,13; ΜΚ. 10:11,12) 

14 “Ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα καὶ οἱ Φαρισαῖοι" φιλάρ- 
γυροι ὑπάρχοντες, καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐτόν. 15 Καὶ εἶπεν 
αὐτοῖς, “Ὑμεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν 
ἀνθρώπων, ὁ δὲ Θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας ὑμῶν. Ὅτι 
τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ." 
16 ᾽Ο νόμος καὶ οἱ προφῆται Γἕως ᾿Ιωάννου. ᾿Απὸ τότε ἡ 
βασιλεία τοῦ Θεοῦ εὐαγγελίζεται καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν 
βιάζεται. 17 Εὐκοτώτερον δέ ἐστι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν 
τιαρελθεῖν ἢ τοῦ νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν. 

18 Πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἑτέραν 
μοιχεύει: καὶ “πᾶς ὁ᾽ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν 
μοιχεύει. 

ΤΗΘ Κίσῇ Μη δηπα ἰ ἄΖδγζιις 

19 “Ανθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο 
πορφύραν καὶ βύσσον, εὐφραινόμενος καθ᾽ ἡμέραν 
λαμπρῶς. 20 Πτωχὸς δέ τις Ο'ἦν ὀνόματι Λάζαρος οΖὸς 
ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ -ἡλκωμένος 271 καὶ 
ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ στῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων 
ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου. ᾿Αλλὰ καὶ οἱ κύνες 
ἐρχόμενοι Γἀπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. 22 ᾿Εγένετο δὲ 
ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν 
ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον ᾿Αβραάμ. ᾿Απέθανε δὲ καὶ ὁ 
πλούσιος καὶ ἐτάφη. 23 Καὶ ἐν τῷ “ἽὝΑιἰδῃ ἐπάρας τοὺς 
ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ στὸν 
᾿Αβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν, καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις 
αὐτοῦ. 24 Καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε, “Πάτερ ᾿Αβραάμ, 
ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ 
τὰὰὐὐττὰὠἀὀυ πα πασσππασπισσσσνσσσσσΠΠΠΠΠΦΒΒΒΝΝΝΝΝΝΝΝΝΌΝΟΝΝΝΝΝΌΝΝΝΝΝΒΒΝΝΝΟΒΟΒΟΝΟΒΝΒΒΟΝΝΝΟΝ 

"15 του Θεου Μψ’5ὅΧΑ, Οε ν5 Ἑ εστιν ΤΆ νϑ5 Κυριου Β 
222 κολπον Μψ 5" ΝΒΑ, Οὐ νς ἔτου Μ', ΤᾺ 

14 “23 5758 νς 31 Α; (-- κἢ 16 Γμεχρι Θ (ᾳ.Ο) νς ϑὲΑ 
18 Γο Β νς Ψϑὲκα; (- »55) 20 9126 (μ.Ο) νς 34 
20 “ειλκωμενος Θ (Β.0) Α νς 3}) 21 56 (μ.Ο) νς 3 ἃ 
21 Γεπελειχον ΒΑ νς )ὲ 23 96 (μ.Ο)νς 3᾽Α 

)53 ΚΕ 16:25-17:3 

δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου: 

ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. 25 Εἶπε δὲ ᾿Αβραάμ, 

“Τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες “σὺ τὰ ἀγαθά σου" ἐν τῇ 

ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά: νῦν δὲ ὧδε 

παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι. 26 Καὶ ἐπὶ τᾶσι Τούτοις, 

μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ 

θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν2 πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ “οἱ 

ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν.΄ 27 Εἶπε δέ, “᾿Ερωτῶ “οὖν 

σε, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός 

μου, 28 ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς, ὅπως διαμαρτύρηται 

αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τουτον τῆς 

βασάνου.΄ 29 Λέγει θαὐτῷ ᾿Αβραάμ, “Ἔχουσι Μωσέα καὶ 

τοὺς προφήτας: ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. 90 Ο δὲ εἶπεν, 

Οὐχί, πάτερ ᾿Αβραάμ: ἀλλ᾽ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ 

πρὸς αὐτούς, μετανοήσουσιν ́  31 Εἶπε δὲ αὐτῷ, Εἰ Μωσέως 

καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν 

ἀναστῇ πεισθήσονται .΄ ́́ 

ΙΘςς γναγης οἵ Οἰίθηϑθ5 

(Μι. 18:6,7, 21,22; ΜΚ. 9:42) 

Εἶπτε δὲ πρὸς τοὺς μαθητάςτ, “᾿Ανένδεκτόν ἐστι τοῦ“ 

17. ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα,ϊ “οὐαὶ δὲ" δι᾽ οὗ ἔρχεται! 

2 Λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ ᾿μύλος ὀνικὸς" περίκειται περ! τὸν 

τράχηλον αὐτοῦ, καὶ ἔρριπται εἰς τὴν θάλασσαν, ΠΟ 

σκανδαλίσῃ “ἕνα τῶν μικρῶν τούτων." 3 Προσέχετε ἑαυ- 

τοῖς. ᾿Εὰν ὁδὲ ἁμάρτῃ "είς σὲν ὁ ἀδελφός σου ἐπιτίμησον 

πσσσσαααααααααδαδδιι οι.  ο  ςπἰςῷὩΦ-«-Ἑινττϑτϑτὐτπππὐσππσπσππὰπσασνα σαι 

125 ὡδε ΜΘ (Ά.0) Α, (ε νς οδε Μ', ΤΆ 

29 ενθεν 2316 (ᾳ.Ο) Α, Ογ νβς εντευθεν ΤΆ 

329 λεγει Μ, ΤΆ ν5 Ἐδε ΜῈ (μ.0) Α, Οε 

4Ἴ του ΨέκΒΑ, οἐ νς -- γ75", ΤᾺ 

25 “2.4 6 (ᾳ.Ο) νς ϑὲ (2-41 Α) 26 εν 6 (ᾳ.Ο) ν5 ϑὲκ 

26 96 (μ.Ο) νς 3ὲΑ 27 ΒΑ νς Μϑὲγμδα 29 96 (ᾳ.Ο) νς ϑὲκ 

1 ταυτου Θ (μ᾿) ν9.  Μ 1.3412 6 (Ὁ νς 3ὲΑ 

1 “πλην οὐυαι Θ (Β.Ο) νς ϑὲκ 2 'λιθος μυλικος Θ (μ.Ο) ν5 ἍἌὲΑ 

2 “2.41 ΚΒ νς ἍὲΑ 3 ΟνΒνς ἍὲΑ 3 ὌΝΒΑ νς Μὲ 
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αὐτῷ: καὶ ἐὰν μετανοήσῃ, ἄφες αὐτῷ. 4 Καὶ ἐὰν ἑπτά- 
κις τῆς ἡμέρας ἁμάρτῃ εἰς σέ, καὶ ἑπτάκις "τῆς ἡμέραςν 
ἐπιστρέψῃ, λέγων, “Μετανοῶ,΄ ἀφήσεις αὐτῷ." 

Εαϊ ἢ δηα υἱγ 

5 Καὶ εἶπον οἱ ἀπόστολοι τῷ Κυρίῳ, “Πρόσθες ἡμῖν 

πίστιν.΄ 

6 "Εἶπε δὲ ὁ Κύριος, “Εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον 

σινάπεως, ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ Θταύτῃ, ΄᾿ Εκριζώθητι καὶ 
φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν. 

7 “Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα ἢ ποιμαί- 

νοντα, ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ εὐθέως, Παρελ- 
θὼν ἀνάπεσε" ̓ 8 ᾿Αλλ᾽ οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ, ΄Ἑτοίμασον τί 

δειπνήσω, καὶ περιζωσάμενος διακόνει μοι ἕως φάγω καὶ 

πίω, καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι «σύ 9 Μὴ χάριν 

ἔχειϊ “τῷ δούλῳ ἐκείνῳ" ὅτι ἐποίησε τὰ διαταχθένταἢ 

Οὐ δοκῶ. 10 Οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ δια- 

ταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι ᾿Δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν. 9 Ὅτι 
ὃ ὠφείλομενϑ5" ποιῆσαι ττεττοιήκαμεν .΄ “΄ 

]6ςιις (Ιθᾶηϑθς θη [θρϑῪ5 

Τ1 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι ϑαὐτὸν εἰς ᾿Ιερου- 
σαλήμ, καὶ αὐτὸς διήρχετο διὰ "μέσου Σαμαρείας καὶ 
Γαλιλαίας. 12 Καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην, 
ἀπήντησαν θϑαὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἱ ἔστησαν 
πόρρωθεν. 13 Καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνήν, λέγοντες, ΄““᾿Ιησοῦ, 

ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς!" 

'4 ἐπιστρεψη 99ὲ νς Ἔ προς σε ΚΒΑ, Οε ν5 Ἐ ἐπὶ σε ΤΆ 
26 εἐχετε Μρ'"αγμ7ϑδνάς Βα, Οὐ νς εἰχετε μρ ΤΕ 

37 ἀναπεσε ᾿))ὲ Θ (ᾳ.Ο), ογ νς ἀαναπεσαι Α, ΤΆ 

490 οὐ δοκω ΜΊΑ νς αὐτὼ οὐ δοκω ΤῊ νῈῸ --Ψ75Β, Οε νς 

-- διαταχθεντα ἴο τα, νθΓ56 10 δ" 

510 ὠφειλομεν Μρίψ75Β"Α, ΤΆ (γε ν5 οφειλομὲεν Μ' νς ὠφειλαμεν καὶ 

4 ταμαρτηση ΒΑ ν5ς ϑὲκ 4 ΝΒ νς Ἅ᾽Ὰ 6 ογμῆδα νς 3) ΒΑ, [Οε] 

7 Ταυτω Θ (μ.ο)νς 33 Α 9 “6 (μ.Ο) νς 331 ἃ 
9.712 γῆ5ΒᾺ νς ϑ)ὲ; (-- κὮἡ 10 96 (ᾳ.Ο)ὰ νς 3ὲ ΤΊ 96 (ᾳ.Ο) νς Ἅ᾽Α 
ΤΊ "μεσον Θ (.0) ν5 33ὲΑ 12 ὁγ}75ΒἘ νς ϑὲ κα, [6] 

255 ΕυΚῈ 17:14-27 

14 Καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς, “Πορευθέντες ἐπιδείξατε 
ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι.“ Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτούς, 
ἐκαθαρίσθησαν. 15 Εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, 
ὑπέστρεψε, μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν: 
16 καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας 
αὐτοῦ, εὐχαριστῶν αὐτῷ. Καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. 
17 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν, “Οὐχὶ οἱ δέκα 
ἐκαθαρίσθησαν ΟἹ δὲ ἐννέα ποῦ 18 Οὐχ εὑρέθησαν 
ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς 
οὗτος 19 Καὶ εἶπεν αὐτῷ, “᾿Αναστὰς πορεύου. Ἡ πίστις 
σου σέσωκέ σε.΄ 

Ηονν ἴῃ 6 ΚΙπραοπη νν}} (ΟΠΊΘ 

(Μι. 24:23-28,37-41; ΜΚ. 13:21-23) 

20 ᾿Επερωτηθεὶς δὲ ὑτπτὸ τῶν Φαρισαίων πότε ἔρχεται ἡ 
βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν, “Οὐκ 

ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετὰ τπταρατηρήσεωςς: 21 οὐδὲ 

ἐροῦσιν, ΄᾿Ιδοὺ ὧδε,΄ ἤ, “ὁ Ιδοὺ ἐκεῖ. ᾿Ιδοὺ γάρ, ἡ βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν." 

22 Εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς, “᾿Ελεύσονται ἡμέραι ὅτε 

ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ Υἱοῦ τοῦ ᾿Ανθρώτπου 
ἰδεῖν, καὶ οὐκ ὄψεσθε. 23 Καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν, “᾿Ιδοὺ “ὧδε,' ἤ, 
“᾿Ιδοὺ ἐκεῖ." Μὴ ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε. 24 “Ὥσπερ γὰρ 
ἡ ἀστραπὴ ϑἡ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς Γὑττ᾿ οὐρανὸν εἰς τὴν 
τ᾿ οὐρανὸν λάμπει, οὕτως ἔσται! ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου 
Ππὲν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦν 25 Πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ 
ταθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀτὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 
260 Καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε, οὕτως ἔσται 
καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Υἱοῦ τοῦ ᾿Ανθρώπου. 27 Ἤσθιον, 
ἔπινον, ἐγάμουν, "'᾿ἐξεγαμίζοντο, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε 
Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ 

124 εσται 339  γμήδηάν Βα, εν και ΤᾺ 

226 ημεραις Ψ3ὲΘ (α.0) Α, τ ν5 Ἔτου ΤΆ 

21 96 (ᾳ.Ο νς ϑὲΑ 
23 'εκει η ιΙδου ὧδε ψ75Β" (καὶ ἔοι η Ν), [ΟἍ] να Ἄ᾽Ὰ 
24 96 (Η(.Ο) νς ΜΑ 24 τυπο τον 6 (Β.0) Α νς ψὲ 

24 Ὀμ758Ἐ γς Ψϑέκα, [οἱ] 27 τίεγαμιζοντο Ὁ (Β.() νϑ5 ἍΑ 
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ἀπώλεσεν "Ζἅάπαντας. 28 ᾿Ομοίως “καὶ ὡς" ἐγένετο ἐν 

ταῖς ἡμέραις Λώτ: ἤσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, 

ἐφύτευον, κοδόμουν-: 29 ἡ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθε Λὼτ ἀπὸ 

Σοδόμων, ἔβρεξε πῦρ καὶ θεῖον ἀπ᾿ οὐρανοῦ καὶ 

ἀπώλεσεν "ἅπαντας. 30 Κατὰ ταῦτα ἔσται ἡ ἡμέρᾳ ὁ Υἱὸς 

τοῦ ᾿Ανθρώπου ἀποκαλύπτεται. 31 ᾿Εν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, 

ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος, καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, 

μὴ καταβάτω ἄραι αὐτά. Καὶ ὁ ἐν ὁτῷ ἀγρῷ ὁμοίως μὴ 

ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω. 32 Μνημονεύετε τῆς γυναικὸς 

Λώτ. 33 Ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ "σῶσαι 

ἀπολέσει αὐτήν, “καὶ ὃς ἐὰν" ἀπολέσῃ ϑαὐτὴν ζῳογονήσει 

αὐτήν. 34 Λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἔσονται δύο' ἐπὶ 

κλίνης μιᾶς: εἷςξ παραληφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος ἀφε- 

θήσεται. 35 “Δύο ἔσονταιϊ ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό" μία 

παραληφθήσεται "καὶ ἡ" ἑτέρα ἀφεθήσεται. “ἢ 

37 Καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῷ, “Ποῦ, Κύριε 7" 

Ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “Ὅπου τὸ σῶμα, ἐκεῖ" 'συναχ- 

θήσονται οἱ ἀετοί." ́  

Τῇ Ραγαῦ οὔ [ῃ 6 Ρογοοίθηϊ ννίαονν 

Ί Ἔλεγε δὲ ϑκαὶ παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν 

πάντοτε προσεύχεσθαιδ καὶ μὴ "ἐκκακεῖν, 2 λέγων, 

“Κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει τὸν Θεὸν μὴ φοβούμενος καὶ 

1234 εσονται δυο ΜΡῚῈῸ (Β.0), ΤΆ Οε νς δυο εἐσονται ΜΡΙΑ 

234 εἰς 33  νΞ ο εἰς Θ (ᾳ.0), ΤΆ Οσ 
335 αὐτο Ψ9ὲΑ νς Ἔη ψ75Β, ΤΆ Οἵγ νβ -- νϑῖ56 35 δ" 
435 ἀαφεθησεται ΜΘ (μ.Ο) α, ΤᾺ Οε νς Ἔνθιίϑξθ 36: δυο ἐσονται εν 

τω ἀγρω Οο εἰς πταραληφθησεται καὶ ο ετερος αφεθησεται Μ!Ὸ 

537 εκει ΜΑ, ΤῈ νς Ἑκαι Μ'ΧΒ, ΟἍ 

61 προσευχεσθαι Μ', ΤΆ ν5 τ αὐτους ΜΙΝΤΒΑ, ον 

27 τξιταντας ψ75Β νς Ψέμα 28 'καθως 6 (μ.0) ν5 ϑὲΑ 

29 "παντας Β ν5 ΨὲκΑ 30 γτα αὑτα Β νς )3ϑὲγηδηόμκεα 

31 96 (ᾳφ (Οὐ νς 3 Α 33 γπεριποιησασθαι ψ75Β ν5 ΜέκΑ 

33 'ος δ αν γ75Β ν5 394; (ος δ αν εαν δ") 33 ΟΧΒ νς ἍῈΑ 

35 “γ75Β νς 9ϑὲ Α; (-- νετϑ6 35 Ὁ) 

35 δε ψήδη4ῃ γς 33) Α; (-- νεῖϑ6 35 κἢ) 

37 ΄οι αετοι επισυναχθησονταῖι ΝΒ ν5ς Ψέα 1 ὉνΒ νς ἃ 

1 γεγκακεῖν (4) (Β) (Α) νς 9ὲ 

257 {{|ΚΕ 18:3-14 

ἄνθρωττον μὴ ἐντρεπόμενος. 3 Χήρα δὲ ἦν ἐν τῇ πόλει 

ἐκείνῃ, καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν, λέγουσα, ΄᾿Εκδίκησόν με 

ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου.΄ 4 Καὶ οὐκ ἠθέλησεν! ἐπὶ χρόνον: 
μετὰ δὲ ταῦτα εἶπεν ἐν ἑαυτῷ, ἘΪ καὶ τὸν Θεὸν οὐ 
φοβοῦμαι “καὶ ἄνθρωπον οὐκ᾽ ἐντρέπομαι, 5 διά γε τὸ 

παρέχειν μοι κόπον τὴν χήραν ταύτην ἐκδικήσω αὐτήν, ἵνα 
μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη ὑποπιάζῃ2 με.΄ ΄ 6 Εἶπε δὲ ὁ Κύριος, 
“᾿ Ακούσατε τί ὁ κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει. 7 ᾽Ο δὲ Θεὸς οὐ 
μὴ ποιήσῃ τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν 
βοώντων “πρὸς αὐτὸν" ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ Γμακροθυμῶν 

ἐπ᾽ αὐτοῖς 8 Λέγω ὑμῖν ὅτι ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν 

ἐν τάχει. Πλὴν ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου ἐλθὼν ἀρα εὑρήσει 
τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς 

Τῇ Ραίδῦ!ο οἵ ἴῃ 6 Ρἤδγὶςθθ δηα ἴῃ 6 Ρμθ ] ςδη 

9 Εἶπε δὲ πρός τινας τοὺς πεποιθότας ἐφ᾽ ἑαυτοῖς 

ὅτι εἰσὶ δίκαιοι, καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιπούς, τὴν 

παραβολὴν ταύτην: 10 “΄Ανθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ 
ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης. 

ΤΊ Ο Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο, 

“Ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν 
ἀνθρώττων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ 
τελώνης. 12 Νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάν- 

τα ὅσα κτῶμαι.΄ 13 “Καὶ ὁ) τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ 
ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὅἥείς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶ- 
ραι,. ἀλλ᾽ ἔτυπτεν ϑείς τὸ στῆθος αὐτοῦ, λέγων, “Ὁ 
Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ" 14 Λέγω ὑμῖν, κατέβη 
οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ ἐκεῖνος" 

'4 ηθελησεν Μ', ΤᾺ ν5 ηθελεν ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΟΣ 

25 ὑποπίιαζη Μϑ' νς ὑυπτωπιαζη ΜΡΙΝΒΑ, ΤΕ Οἱ 
57 ποιηση ΜΡῚΘ (Β.0), Οε ν5 ποιησει Μία, ΤΆ 
19 δὲ ΜΑ νς τἘκαι 6 (Β.0), ΤΆ Οε 

"14 η γαρ εκεινος 339ὲ Α νβ παρ εκεινον ΝΒ, Οε νβ η εκεινος ΤΆ 

4 “ουδε ἀανθρωπον ἈΒ ν5 Ἅέᾳ 7 ΄ αὐτω Θ (μ.Ο) ν5 3314 
7 "μακροθυμεῖ ΝΒΑ νς ϑ9ὲ 13 'Ὃ δε γ75 "6 ν»Ὲ νς ἍὲΑ 
13.41.3 ΚΒ νς 1 κ 13 ΟΧΒ νς 3ὲκ 
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ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν 
ἑαυτὸν ὑψωθήσεται." 

Ἰθϑις5 ΒΙίθςςος {{{{| Πῃ!αγθῃ 
(Μι. 19:13-15; ΜΚ. 10:13-16) 

15 Προσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη ἵνα αὐτῶν 
ἅπτηται: ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ "ἐπετίμησαν αὐτοῖς. 16 Ὃ 
δὲ ᾿Ιησοῦς “προσκαλεσάμενος αὐτὰ εἶπεν", “ΓἼΑφετε τὰ 
ταιδία ἔρχεσθαι πρός με καὶ μὴ κωλύετε αὐτά: τῶν γὰρ 
τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 17 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
ὃς ᾿Γἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ 
μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν." 

ΤΙ Κίςῃ υομηρ Κα ΙθΥ 
(Μι. 19:16-22; ΜΚ. 10: 7:22) 

18 Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων, λέγων, “Διδάσκαλε 
ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω 

19 Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, “Τί με λέγεις ἀγαθόν᾽ Οὐδεὶς 
ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς, ὁ Θεός. 20 Τὰς ἐντολὰς οἶδας: «Μὴ 
μοιχεύσῃς, Μὴ φονεύσῃς, Μὴ κλέψῃς, Μὴ ψευδομαρ- 
τυρήσῃς, Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου.»" 

21 Ο δὲ εἶπε, “Ταῦτα πάντα "ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός 
μου." 

22 ᾿᾿Ακούσας δὲ ὁταῦτα ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ, “Ἔτι ἕν 
σοι λείπει. Πάντα ὅσα ἔχεις ττώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, 
καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν “οὐρανῷ: καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι.΄ 
23 :“ὋΟ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος "ἐγένετο, ἦν γὰρ 
πλούσιος σφόδρα. 

-----ΤΤτΡΡΡΡΦΡῬΡῬΡῬΟῬΟῬΟῬΟὋῬῬϑὋΤ᾽ἩἮϑ..:.ὄε͵ο 
------- ἔ--- Ὁ ἢ ἢ ὁ ὁ ὁ ὁ ὁ ὁ ὁ ὁ ὁἑ ἝΘὁὉὃΕῃῸὋ.ὅόυ͵ 
15 Γεπετιμὼων ΝΒ νς 33 ̓α 
16 ΄προσεκαλεσατο αὐτα λεγων ΝΒ νς ἌὲΑ 
17 ταν ΝΒ νς ἍὲΑ 20 9ΒΑ νς Μὴ 21 τεφυλαξα ΝΒΑ νς "ὲ 21 9Β νς Ἅϑ᾽ κα 22 ΟνΒ νς 3) Α 
22 "τοις ουρανοις Β (-- τοις ΝΑ), [Ὁ] νς ϑ3ὲ 
23 Γεγενηθη ΝΒ νς 3 ̓ Α 

20 Ἐχ. 20:12-16; Ὀ οι. 5:16-20 

559 [υΚ 18:24-34 

(οὐ (δη ϑᾶνθ ἔνθη [ἴῃ Κἰςῇ 

(Μι. 19:23-30; ΜΚ. 10:23 -31) 

24 ᾿Ιδὼν δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς “περίλυπον γενομένου: 

εἶπε, “Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰσελεύ- 

σονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ" 2) ΕὈΚΟ ΠΕ ΠΈΡΟΥ 

γὰρ ἐστι κάμηλον διὰ “τρυμαλιᾶς βαφίδος εἰσελθεῖν ῆ 

πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. ; 

26 Εἶττον δὲ οἱ ἀκούσαντες, “Καὶ τίς δύναται σωθῆναι» ᾿ 

27 Ο δὲ εἶπε, “Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατά 

“έστι παρὰ τῷ Θεῷ.΄ ᾿ 

28 Εἶπτε δὲ! Πέτρος, “᾿Ιδού, ἡμεῖς “ἀφήκαμεν πάντα καὶ 

υθήσαμέν σοι.΄ -- 

ω.. πὰ αὐτοῖς, “᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι συ εἰς 

ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ γονεῖς ἢ . ελῴϑυς Ὑυγοικα ἢ 

τέκνα ἕνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, 30 ὃς “'ου μὴ "“απο- 

λάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ, καὶ εν τῷ αἰῶνι 

τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 

[θϑςιις ἃ Τῃιγα ΤΙπηλο Ργραϊςῖς Ηἰς θαίῃ δπα Ἀϑουτγγθοίίοη 

(Μι. 20:17-19; ΜΚ. 10:32-34) 

31 Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα, εἶπε, πρὸς αὐτούς, 

“᾿Ιδού, ἀναβαίνομεν εἰς “Ιεροσόλυμα, καὶ τελεσθήσεται 

πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ Υἱῷ τοῦ 

᾿Ανθρώπου. 32 Παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ΡῈ καὶ 

ἐμπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται καὶ ἐμπτυσθήσεται, καὶ 

μαστιγώσαντες ἀττοκτενοῦσιν αὐτόν. Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ 

ἀναστήσεται." 34 Καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τοῦτων συνῆκαν, καὶ ἣν 

128 δὲ ΜΑνς ἘΟ ΝΒ, ΤᾺ (ε 

24 ΠχΒ νς 3. Α, [(υ] })}.. 
24 ΄ε)ς την βασιλειαν του Θεου εἰσπορεύονται Β ν. ΜέΑ; (εις την 

βασιλειαν του Θεου εισελευσονται Ν) ἊΝ 
25 τρηματος βελονης ΤΒ νϑ ΨὶΑ 27 “2.41 ΝΒ ν-ς ΝΣ 

28 'αφεντες τα δια Β νς Νὲκ"Α 29 52-41 ΚΒ ν5 ΨΈΑ 
30 Γίουχι ΝΒ νος Ἅὲκ 30 γ"Ζλαβη Β ν5 33ὲκα, [(ε] 
31 Ἰερουσαλημ ΝΒ νΩ ἍὲΑ 
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τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ᾽ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον 

τὰ λεγόμενα. 

Α ΒΙΙιπα Μη βϑορίνθϑο Ηἰς δίβῃϊ 

(Με. 20:29-34; ΜΚ. 10:46-52) 

35. ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς ᾿Ιεριχώ, τυφλός 

τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν “προσαιτῶν. 36 ᾿Ακούσας 

δὲ ὄχλου διαπορευομένου, ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο. 

37 ᾿Απήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι ᾿Ιησοῦς ὁ Ναζωραῖος 

παρέρχεται. 38 Καὶ ἐβόησε, λέγων, “᾿Ιησοῦ, Υἱὲ Δαβίδ, 

ἐλέησόν με!" 39 Καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα 

γσιωπήσῃ: αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, “ἊΥἱὲ Δαβίδ, 

ἐλέησόν με!" 

40 Σταθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς 

αὐτόν. ᾿Εγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν, ολέγων, 

41 “Τί σοι θέλεις ποιήσω 7" 

Ὃ δὲ εἶπε, “Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω." 

42 Καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ “᾿Ανάβλεψον. Ἢ πίστις 

σου σέσωκέ σε. 43 Καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ 

ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν Θεόν. Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν 

ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ. 

[6ςιι5 (οπιθο ἴο Ζαοςσῃδθαϑ' Ηοι!96 

1 Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν ᾿Ιεριχώ. 2 Καὶ ἰδού, ἀνὴρ 

0. δνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχι- 

τελώνης, καὶ “οὗτος ἦν" πλούσιος. 3 Καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν 

᾿Ιησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ 

ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. 4 Καὶ προδραμὼν' Τ ἔμπροσθεν ἀνέβη 

ἐπὶ συκομωραίαν ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι" ἐκείνης ἔμελλε“ 

ασασασσαδαασδο
......  ο΄΄΄᾽σ΄᾽σνσντὐὰὐὰτὰὐτὰὔτπἸϊ ἧἔ’  ττπσὄὀπσ

σασσασσσασαι 

Ι4 προδραμων ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΤΆ ΟΥ ν5 προσδραμὼν Μϑ ν5 δραμὼν Μρὶ 

24 συκομωραιαν Μὶ, ΤΆ ν5 συκομοραιαν Μ" ν5 συκομορεαν ΝΒ, ὧγ 

νς συκωμοραιαν Α 

34 οτι ΜΡΙ͂ΝΒΑ, Οὐ νς Ἔδι Μρὶ, ΤΆ 

44 εμελλε(ν) Μ νΞ5 ημελλεί(ν) ΝΒΑ, ΤῈ Οε 

35 τεπαιτῶν ΚΒ νς 3ὲὶα 39 !"σιγηση Β ν5 3ῖκα 40 9ΧΒ ν5 3 ἃ 

2 αυτος Β ν5 3ϑὲα; (ην κΝ) 4 τεις το ΝΒ νβ ΨὲΑ 
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διέρχεσθαι. 5 Καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ 

᾿Ιησοῦς Ξεΐῖδεν αὐτόν, καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν, “Ζακχαῖε, 

σπεύσας κατάβηθι, σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με 

μεῖναι. 6 Καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν 

χαίρων. 

7 Καὶ ἰδόντες, ττάντες᾽' διεγόγγυζον, λέγοντες ὅτι “Παρὰ 

ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσήλθε καταλῦσαι." 
8 Σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον, ΄“΄᾿Ιδού, τὰ 

γἡἡμίση “τῶν ὑπαρχόντων μουΐ, Κύριε, ΄δίδωμι τοῖς πτωχοῖς" 

καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραττγλοῦν." 

9 Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι “Σήμερον σωτηρία 
τῷ οἴκῳ τοῦὔῦτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς ᾿Αβραάμ 

ἐστιν. 10 Ἤλθε γὰρ ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου ζητῆσαι καὶ 

σῶσαι τὸ ἀπολωλός." 

Τῇ Ραγαῦ [θ οἱ ἰῃ 6 Μιηᾶς 

(Μι. 25:14-30) 

Τ1 ᾿Ακουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα, προσθεὶς εἶπε 

παραβολήν, διὰ τὸ ἐγγὺς αὐτὸν εἶναι ᾿Ιερουσαλὴμ᾽ϊ καὶ 

δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ 

ἀναφαίνεσθαι. 12 Εἶπεν οὖν, “᾿Ανθρωπός τις εὐγενὴς 

ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ 

ὑποστρέψαι. 13 Καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ, ἔδωκεν 

αὐτοῖς δέκα μνᾶς, καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Πραγματεύσασθε 
ἕως ἔρχομαι.΄ 14 Οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, 
καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ, λέγοντες, Οὐ 
θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ᾽ ἡμᾶς, 15 Καὶ ἐγένετο ἐν 
τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν, καὶ εἶπτε 

φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους οἷς "᾿ἔδωκε τὸ 

᾽7 παντες ΜΝΒΑ, Οσε νβ ἀπαντες ΤΆ 
215 καὶ ΜρίνΒΑ, ΤΆ ὧἍε ν5 -- Μρὶ 

5. ΝΒ νς ἍὲΑ 8 τημισια ΝΒ ν5 Μὲ; (ημισυ Α) 

ὃ “312 ΚΒ νς 3 ἃ 8 “231 κ (Ξ1 Β)νς 3 Α 
ΤΊ 231 ΝΒ νς ΨὲΑ 13 εν ὦ ΝΒΑ νς Μψ)ὲ 

15 ΓΙδεδωκει ΝΒ νς Ἅὲα 
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ἀργύριον, ἵνα Γἐγνῷ “τίς τί διετρραγματεύσατο." 16 Παρε- 
γένετο δὲ ὁ πρῶτος͵ λέγων, “Κύριε, ἡ μνᾶ' σου 'προσ- 
εἰργάσατο δέκα" μνᾶς. 17 Καὶ εἶπεν αὐτῷ “Εὖ, ἀγαθὲ 
δοῦλε: ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν 
ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων. 18 Καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος, 
λέγων, “Κύριε, ἡ μνᾶξσουϊ ἐποίησε πέντε μνᾶς .΄ 19 Εἶπτε δὲ 
καὶ τούτῳ, “Καὶ σὺ “γίνου ἐπτάνωϊ πέντε πόλεων. 20 Καὶ 
γἕτερος ἦλθε, λέγων, “Κύριε, ἰδού, ἡ μνᾶ σου ἣν εἶχον 

ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ. 21 ᾿Εφοβούμην γάρ σε, ὅτι 
ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ. Αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας καὶ θερίζεις ὃ 
οὐκ ἔσπειρας. 22 Λέγει ὁδὲ αὐτῷ, ᾿Εκ τοῦ στόματός σου 
κρινῶ σε, πονηρὲ δοῦλε. Ἤδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος 

αὐστηρός εἰμι, αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα καὶ θερίζων ὃ οὐκ 
ἔσπειρα. 23 Καὶ διὰ τί οὐκ ἔδωκας “τὸ ἀργύριόν μου ἐπὶ 
τράπεζαν, “καὶ ἐγὼ" ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν ΄Ζἔέπραξα αὐτό" 7΄ 
24 Καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν, “!Λρατε ἀπ᾽ αὐτοῦ τὴν 
μνᾶν καὶ δότε τῷ τᾶς δέκα μνᾶς ἔχοντι. 25 Καὶ εἶττον 

αὐτῷ, “Κύριε, ἔχει δέκα μνᾶς. 26΄ Λέγω 9 γὰρ ὑμῖν ὅτι παντὶ 
τῷ ἔχοντι δοθήσεται: ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει 
ἀρθήσεται Ξὰπ᾽ αὐτοῦν 27 Πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου 
Γἐκείνους, τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ᾽ αὐτούς, 
ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε ἴ ἔμπροσθέν μου.΄ ΄΄ 

6 ς Επίθες [ϑγ σα θπη [ἢ ΤΠ πη ρἢ 
(Μῖ. 21:1-17; ΜΚ. 11:1-177;}η.12:12-19) 

28 Καὶ εἰπὼν ταῦτα, ἐπορεύετο ἔμπροσθεν, ἀναβαίνων 

εἰς ᾿Ιεροσόλυμα. 29 Καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς Βηθσφαγὴ" 

16 μνα ΜΡΙΝΒΊΑ, ΤΆ Οε νβ μνας Μὶ 
2.3 18,20 μνα ΜρΙΝΈΒΑ, ΤΆ (τε νς μνας Μὶ 

423 ἐπι ΜΙ ΒΑ, οὧἍε νβ Ἔτην Μ', ΤΆ 

529 Βηθσφαγη Μ' νς Βηθφαγη ΜρίΝΒ'Α, ΤῈ Οε 

15 γΖγνοι ΝΒ ν5 ϑὲκΑ 15 “τι διεπραγματεύυσαντο ΝΒ ν5 ἌὲΑ 

16 ΄δεκα προσηργασατο Β" (δ. προσηργασα δ") ν5 Ψϑὲ (προσηρ- 

γασατο δεκα Α) 17 Γευγε Β νς Ἅέκα 18 “2-41 ΚΒ νς Ἅὲα 

19 “ΝΒ νς ΨὲΑ 20 Γ᾿ ετερος Β (οτερος ἢ ν5 Ψέὲα 
22 ΟΧΒ νς ΜΑ 23 “312 ΚΒΑ νς δὲ 23 “!Ικαγω ΝΒ νς Μὲα 
23 'ξαυτο ἐπραξα ΝΒ (αυὑτο ἀνεπραξα Α) ν5 3ὲ 26 ΟΧΒ νς ΨἌὲκ 
26 ὕμ"Β νς 33) 27 "τουτους ΚΒ νς 3 27 Ταυτους ΝΒ ν5 Ψέα 

263 Ε{ΚῈ 19:30-39 

καὶ «Βηθανίαν, πρὸς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον ᾿Ελαιῶν, 

ἀπέστειλε δύο τῶν μαθητῶν ϑΘαὐτοῦ, 30 "εἰττών, “Ὑτπά- 

γετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην, ἐν ἡ εἰσπορευόμενοι 

εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς πώποτε 

ἀνθρώπων ἐκάθισε. ΤΛύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε. 31 Καὶ ἐάν 

τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ, Διὰ τί λύετε ́  οὕτως ἐρεῖτε ϑαὐτῷ ὅτι 

“Ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. ΄ 
32 ᾿Απελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον καθὼς εἶπεν 

αὐτοῖς. 
33 Λυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον, εἶπον οἱ κύριοι αὐτοῦ 

πρὸς αὐτούς, “Τί λύετε τὸν πῶλον ́  
34 Οἱ δὲ εἶπον,͵ “᾿Ο Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει." 35 Καὶ 

ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν. Καὶ “ἐπιρρίψαντες Γεαυ- 

τῶν τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον, ἐτεβίβασαν τὸν ᾿Ιησοῦν. 

36 Πορευομένου δὲ αὐτοῦ, ὑπττεστρώννυον τὰ ἱμάτια αὐτῶν 

ἐν τῇ ὁδῷ. 

37 ᾿Εγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ 
Ὄρους τῶν ᾿Ελαιῶν, ἤρξαντοξ ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν 

μαθητῶν χαίροντες αἰνεῖν τὸν Θεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ 
πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων, 3δὃ λέγοντες, 

“«Εὐλογημένος ὁ Γἐρχόμενος Βασιλεὺς ἐν ὀνόματι 
Κυρίου!» 

Εἰρήνη ἐν οὐρανῷ" 

Καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις 
0 

39 Καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀττὸ τοῦ ὄχλου εἶττον πρὸς 
αὐτόν, “Διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου." 

134 εἰπὸν Μ, ΤῈ νς ἕοτι ΜΙίνςΒΑ, Ογ 

237 ηἠρξαντο ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΤᾺ Οἵἐ νῈ ηρξατο Μ' 

29 “Βηθανια Ν᾽Β νς Ψὲα, [0] 29 ον νς ἍὲΑ 

30 λεγων ΝΒ νς 3 Α 30 Τκαι Β νς Ψὲνκα 31 ΟΧΒ νς ἍὲΑ 

35 "ἐπιριψαντες ΝΒ'Α ν5ς ΜΙ 35 ταὐυτων ΝΒ ν5 ἍΨὲΑ 
38 “εἐρχομενος οΒ ν5 33ὲα; (-- κὉ) 

38 εν ουρανω εἰρηνη Β (ενιρηνη ίοΓ εἰρηνη δ") ν5 Ψ3ὲ (ειρηνη εν 

ουρανοις Α) 
πΠπππἕΨἕζμιμααπο,, μδϑδϑεοροόῆ Πρ ννουοουυνοτααιτι ον 

38 Ρς, 118:26 
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40 Καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ο' αὐτοῖς, “Λέγω ὑμῖν 92ὅτι, ἐὰν 

οὗτοι "'σιωπήσωσιν, οἱ λίθοι “Ζκεκράξονται"" 

Ιθςις γνθθρϑ ονϑζὺ ]ϑγι1546 ΠῚ 

41 Καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ᾽ “αὐτῇ, 

42 λέγων ὅτι “Εἰ ἔγνως “καὶ σύ, καί γε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου 

ταύτῃ, τὰ πρὸς εἰρήνην ὅσου! Νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ 

ὀφθαλμῶν σου. 43 Ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σὲ καὶ 

γπεριβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι καὶ περι- 

κυκλώσουσί σε καὶ συνέξουσί σε πάντοθεν, 44 καὶ 

ἐδαφιοῦσί σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί: καὶ οὐκ ἀφήσουσιν 

(ἐν σοὶ λίθον ἐπὶ λίθῳ," ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς 

ἐπισκοττῆς σου.΄΄ 

᾿ς 5 (Ιθαη565 ἴῃ 6 ΤΘπΊρίθ 

(Μι. 21:12-17; ΜΚ. 11:15-19) 

45 Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς 

πωλοῦντας θέν αὐτῷ καὶ ἀγοράζοντας, 46 λέγων αὐτοῖς, 

“Γέγραπται,ἷ 

«Ο οἶκός μου οἶκος προσευχῆς ϑέστιν,» 

'γμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε «σπήλαιον λῃστῶν .»΄ 

47 Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ᾽ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ. Οἱ δὲ 

ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι, καὶ οἱ 

πρῶτοι τοῦ λαοῦ, 48 καὶ οὐχ εὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν, ὁ 

λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέματο αὐτοῦ ἀκούων. 

148 ποιησωσιν ΜΘ (μ.γ}75) Α, ΤᾺ (τ νβ ποιησουσιν Μ' 

40 οἵἴκΒ νς 3ὲᾳκ 40 928: νς Ἅὲ κα 

40 "'σιωπησοῦυσιν ΝΒΑ ν5 ΨΜὲὶ 40 γΖκραξουσιν ΝΒ νς ἍὲΑ 

41 Γαυτηὴν ΝΒΑν. ἍΜ 42 ΄5-7912 ΚΒ νς Μὲ (1-79 Α) 

42 ΝΒ νς Ψϑὲα 43 τπαρεμβαλουσιν ΝΟ"" νς 3 Βα 

44 ΄λιθον ἐπι λιθον εν σοι ΝΒ ν9 ΜΑΟ 

45 χπΒ νς 33ὲ Α; (και τους ἀαγοραζοντας Ο) 

46 Τκαι εσται Β νς Μκπ"; (Ἐ οτι Α0) 46 ΟΝ Β νς ϑϑὲ αὐ" 

46 “5. 56:7; [6γ. 7:71|Φ 
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Τῇ Αὐϊῃοτίγ οἵ [Θςς 5 Ομ θοῖοηθα 

(Μι. 21:23-27; ΜΚ. 11:27-33) 

Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ϑέἐκείνων, διδάσκοντος 

20 αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου, 

ἐπέστησαν οἱ ἱερεῖς͵ καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσ- 

βυτέροις 2καὶ εἶπον “'πρὸς αὐτόν, λέγοντες", ““ἘΕἰπὲ 

ἡμῖν" ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς Ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι 

τὴν ἐξουσίαν ταύτην 7 
3 ᾿Αποκριθεὶς δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς, “᾿Ερωτήσω ὑμᾶς 

κἀγὼ “ἕνα λόγον", καὶ εἴπατέ μοι: 4 Τὸ βάπτισμα ᾿Ιωάννου 
ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων ́ 

5 Οἱ δὲ συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτούς, λέγοντες ὅτι ΄“΄᾿Εὰν 

εἴπωμεν, “Ἔξ οὐρανοῦ,΄ ἐρεῖ, Διὰ τί οὐκ ἐπιστεύσατε 

αὐτῷ ϑ΄ 6 ᾿Εὰν δὲ εἴπωμεν, “᾿Εξ ἀνθρώπων ,} “πᾶς ὁ λαὸς" 
καταλιθάσει ἡμᾶς, πεπεισμένος γάρ ἐστιν ᾿Ιωάννην 

προφήτην εἶναι." 7 Καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι πόθεν. 

8 Καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, “Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν 

ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ." 

44} 

Τῇ Ραγᾶῦ 6 οἵ ἰῃ 6 ννιεκρα νὶπραγθοςθῖς 

(Μι. 21:33-46; ΜΚ.12:1-12) 

9 Ἤρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν τὴν παραβολὴν 

ταύτην: “"᾿Ανθρωπος ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ ἐξέδοτο 
αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀττεεδήμησε χρόνους ἱκανούς. 10 Καὶ 
οἐν καιρῷ ἀπέστειλε πρὸς τοὺς γεωργοὺς δοῦλον, ἵνα ἀπὸ 
τοῦ καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος “δῶσιν αὐτῷ. Οἱ δὲ γεωργοὶ 

“δείραντες᾽ αὐτὸν ἐξαπέστειλαν. κενόν. 11 Καὶ προσέθε- 
το “πέμψαι ἕτερονϊ δοῦλον: οἱ δὲ κάκεϊνον δείραντες" 

" 'Ίερεις ΜΑ ν5 αρχιερεις 6 (μ.γ»75), ΤᾺ Οε 
25 δια τι ΜΝΒ, (ἐκ νς Ἔουν Α(Ο, ΤᾺ 

39 αἀνθρωπος Ψὲ Θ (α.γ»75) νς Ἐτις Α, ΤΆ [(υ] 

4 510,71 δειραντες ΜΘ (μ.»}»75)4, ΤᾺ εὐ νβ δηραντες Μ' 

1 ΟΝ Β νς ϑὲέας 2 1312 ΝΒ νς 3ὲα; (12 Ο) 
2 “2 εἶπον ημιν Β ν5 ϑὲα; (-- κ"Ὸ)} 3 λογον ΝΒ ν5 ΜΟ (΄Α) 

6 ο λαος απας ΝΒ νϑ5 ψϑὲας 9 γεξεδετο 6 (ᾳ.5»75) 4, Ν νς 33,6 

ΤΟ ον Β νς 3ὲας 10 γδωσουσιν ΝΒΑ νς Ψϑὲς 
10 “321 ΚΒ νς ϑέας 11 ΚΒΑ ν9ς ψὲς 
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καὶ ἀτιμάσαντες ἐξαπέστειλαν κενόν. 12 Καὶ προσέθετο 
“πέμψαι τρίτον: οἱ δὲ καὶ τοῦτον τραυματίσαντες 

ἐξέβαλον. 13 Εἶττε δὲ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, “Τί ποιήσω 
Πέμψω τὸν υἱόν μου τὸν ἀγατητόν. Ἴσως τοῦτον ἰδόντες 

ἐντραπήσονται. 14 ᾿Ιδόντες δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ διελο- 
γίζοντο πρὸς Γἑαυτούς, λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ὁ κληρο- 
νόμος. ΘὁΔεῦτε, ἀποκτείνωμεν αὐτόν,' ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ 
κληρονομία. 15 Καὶ ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶ- 
νος, ἀπέκτειναν. Τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς ὁ κύριος τοῦ ἀμ- 
πελῶνοςἢ 16 ᾿Ελεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς 
τούτους καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις." 

᾿Ακούσαντες δὲ εἶπον, “Μὴ γένοιτο!"΄ 

17 ᾽Ο δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπε, “Τί οὖν ἐστι τὸ γεγ- 
ραμμένον τοῦτο, 

«Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, 
Οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας» Ὁ 

18 Πᾶς ὁ πεσὼν ἐπ᾽ ἐκεῖνον τὸν λίθον συνθλασθήσεται: 
ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν. 

19 Καὶ ἐζήτησαν οἱ “ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς" 

ἐπιβαλεῖν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, καὶ 

ἐφοβήθησαν,2Ζ ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παρα- 
βολὴν ταύτην εἶπτε ἢ 

Βρησθγ ηἴο (αθϑαγ 

(Μι. 22:15-22; ΜΚ. 12:13-17) 

20 Καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους, ὑπο- 
κρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται 

114 αυὐτον ΜΟ (μ.ν»75)4, ΤᾺ (ε νς -- Μ' 

219 εφοβηθησαν Μ νΞς Ἑτον λαον Ὁ (μ.»75) 4, ΤᾺ Οε 

12 “ΧΒ νς ϑὲας 13 96 (μ.575)νς 33 4 

14 ταλληλους ΝΒ νς ϑὲέκο 14 ΒΑ νς πο 

19 'γραμματεις και οἱ ἀρχιερεῖς ΒΑ (Φαρισαιοι ίοΓ ἀρχιερεῖς 6) ν5 

9 κ 19 “41-3 ΝΒ νς ϑὲας 

17 ῥς. 118:22 
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αὐτοῦ λόγου, ΄“εἰς τὸ παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ 

τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος. 271 Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτόν, 

λέγοντες, “Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις καὶ 

διδάσκεις, καὶ οὐ λαμβάνεις πρόσωπον, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας 

τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ διδάσκεις. 22 Ἔξεστιν "ἡμῖν Καίσαρι 

φόρον δοῦναι ἢ οὔτ΄ 

23 Κατανοήσας δὲ αὐτῶν τὴν πανουργίαν, εἶττε πρὸς 

αὐτούς, “ΠΤί με πειράζετεϑν 24 "' ᾽᾿Επιδείξατέ μοι δηνάριον. 

Τίνος ἔχει εἰκόνα καὶ ἐπιγραφήν 7΄ 

γ2᾽ Αποκριθέντες δὲ εἶπον, “Καίσαρος. " 

25 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, ““᾿Ατπόδοτε τοίνυν τὰ 

Καίσαρος Καίσαρι, καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ.΄ 26 Καὶ οὐκ 

ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι αὐτοῦ ῥήματος ἐναντίον τοῦ λαοῦ. 

Καὶ θαυμάσαντες ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει αὐτοῦ, ἐσίγησαν. 

Τῇ ϑδδααιςοθοςος Ομροίοη ἴῃ 6 Κρϑουγγθοίιοη 

(Μι. 22:23-33; ΜΚ. 12:18-27) 

27 Προσελθόντες δέ τινες τῶν Σαδδουκαίων, οἱ "άντι- 

λέγοντες ἀνάστασιν μὴ εἶναι, ἐπηρώτησαν αὐτόν, 

28 λέγοντες, “Διδάσκαλε, Μωσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος 

ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος 

γἀποθάνῃ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ! τὴν γυναῖκα καὶ 

ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 29 Ἑπτὰ οὖν 

ἀδελφοὶ ἦσαν. Καὶ ὁ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα ἀπέθανεν 

ἄτεκνος. 30 Καὶ ϑἔέλαβεν ὁ δεύτερος πτὴν γυναῖκα, καὶ 

οὗτος ἀπέθανεν ἄτεκνος. 31 Καὶ ὁ τρίτος ἔλαβεν αὐτὴν. 

᾿Ωσαύτως δὲ καὶ οἱ ἑπτὰ οὐ κατέλιπον τέκνα, καὶ 

128 λαβη ο αδελφος αὐτου ΜΝΧΝΒΑ, ΤΆ (ἐγ νβῈ ο αδελφος αὐτου 

λαβη Μ', νϑ5 --και ουτος ἴο την γυναικα δ" 

231 αὐτην Μρ'"4νΒ͵, ΤᾺ γε ν5α τΤωὩσαῦύτως ΜρΙπΑ 

327 εἐπτὰ ΜΝΒΑ, κε νς και ΤΆ 

20 ωστε 6 (μ.ν»75)νς Ἅὲα 22 τημας ΝΒΑ ν5 ϑὲς 

23 ΝΒ νς ᾽ς 24 τ'ιδειξατε ΒΑ ν5 Μὲς 

24 γ2οι ΝΒ νς ϑϑέας 25 Γπρος αὑτοὺς ΝΒ νς Ψὲέας 

25 ΧΒ νς Ψϑὲας 27 γλεγοντες 6 (μ.}75)νς 3 ὲΑ, [οε] 
28 "η Β νς ϑὲα; (-- και ουτος ἴο την γυναικα Νἢ) 

30 ΝΒ νς Ἅ᾽ 30 ΝΒ νς Ψέὲα 
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ἀπέθανον. 32 Ὕστερον δὲ! “πάντων ἀπέθανε καὶ ἡ γυνή." 

33 ᾿Εν τῇ οὖν" ἀναστόσει, ΤινοΘ αὐτῶν γίνεται γυνή Οἱ 

γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα." 

34 Καὶ Θἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “Οἱ υἱοὶ 

τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσι καὶ "ἐκγαμίσκονται. 35 Οἱ 

δὲ καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς 

ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε ἐκγα- 

μίζονται“" 36 Οὔτε γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται, ἰσάγ- 

γελοι γάρ εἰσι, καὶ υἱοί εἰσι ὁτοῦ Θεοῦ, τῆς ἀναστάσεως 

υἱοὶ ὄντες. 37 Ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροί, καὶ Μωσῆς 

ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου, ὡς λέγει «Κύριον τὸν Θεὸν 

᾿Αβραὰμ καὶ ο'τὸν Θεὸν ᾿Ισαὰκ καὶ οΖτὸν Θεὸν ᾿Ιακώβ.» 

38 Θεὸς δὲ οὐκ ἔστι νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων, πάντες γὰρ 

αὐτῷ ζῶσιν." 

39 ᾿Αποκριθέντες δέ τινες τῶν γραμματέων εἶπον, 

“Διδάσκαλε, καλῶς εἶπας." 40 Οὐκέτι "δὲ ἐτόλμων ἐπε: 

ρωτᾶν αὐτὸν οὐδέν. 

ννῃαίΐ ΤΗϊηΚΎΘ οἱ (το 

(Μι. 22:41-46; ΜΚ. 12.95527) 

41 Εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς, “Πῶς λέγουσι τὸν Χριστὸν Υἱὸν 

Δαβὶδ εἶναι 42 “Καὶ αὐτὸς" Δαβὶδ λέγει ἐν Βίβλῳ ψαλμῶν, 

«Εἶπτεν ϑὁὸ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου: 

“Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, 

43 Ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον 

τῶν ποδῶν σου.» 

ασασασασααααδιιιιιιιι. 
Φ «“Φ φ “ “Π--  οο ο΄ σστπὰπὩϊἧἔ’ ππὀπὀπ σπὰπ’σπσπππὐὀπὀσπασασσσσσσι 

132 δε ΜΡία, ΤᾺ ν5 -- ΜΡ "Β, ΟἋ 

235 εκγαμιζονται Ψ᾽Α νς γαμισκονται Β ν5 ἐκγαμισκονται ΤῈ νϑ5 

γαμιζονται δῆ, (Υ 

πεν τειν ες 5. Ξῦς α-ορκοιτωσεος 

323-52 ΝΒ νς ἍὲΑ 33 !η γυνη ουν εν Τη Β ν5 ὲΑ (εν τη δ ἢ 

34 οχΒ νς ἍΨὲΑ 34 γγαμισκονται ΝΒ ν5 Μ; (εκγαμιζονται ΑἹ) 

36 τουδε ΒΑ νς Μὲκ 36 ὍκΒα νς Μὲὶ 37 ο! 2)Β νς ἍὲΑ 

40 Γγαρ ΝΒ ν5 ἐκ 41 “321 ΚΒ νς Ἅὲ 

42 'αυτος γαρ ΝΒ ν5 33ὲκ 42 9Β νς Ψϑὲκα 

37 Εχ. 3:6,Κ15. 42,43 Ρς5. 110:1 
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44 Δαβὶδ οὖν “Κύριον΄ αὐτὸν καλεῖ, καὶ πῶς ὟΥϊὸς αὐτοῦϊ 

ἐστιν 

Ιθςς Ργοθουηςθο ννοθο οὐ [6 δεγ 69 

(Μι. 23:1-36; ΜΚ. 12:38-40; [Κ.11:37-52) 

45 ᾿Ακούοντος δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ, εἶπε τοῖς μαθηταῖς 

οαὐτοῦ, 46 “Προσέχετε ἀτὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόν- 
των περιπατεῖν ἐν στολαῖς καὶ φιλούντων ἀσττασμοὺς 
ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείττννοις, 47 οἱ κατεσθίουσι 
τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν, καὶ προφάσει μακρὰ προσεύχον- 
ται. Οὗτοι λήψονται περισσότερον κρίμα. 

Τῇ γνταοονν΄ς ἵννο ΜΙιῖΐος 

(ΜΚ. 12:41-44) 

2) ᾿Αναβλέψας δὲ εἶδε τοὺς βάλλοντας “τὰ δῶρα 
αὐτῶν εἰς τὸ γαζοφυλάκιονϊ πλουσίους. 2 Εἶδε δέ τινα 

καὶ; χήραν πενιχράν βάλλουσαν ἐκεῖ δύο λεπτάϊ. 3 Καὶ 

εἶπεν, “᾿Αληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα “ἡ πτωχὴ αὕτηϊ 

πλεῖον πάντων ἔβαλεν. 4 Γ΄ Απαντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ 

περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα πτοῦ Θεοῦν, 

αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς ΓΞἅάπαντα τὸν βίον ὃν 

εἶχεν ἔβαλε.΄ 

ΙΘςιις Ργθραϊςεῖς [ῃ6 ᾿.ϑοιγωςςοη οὐ ἴῃ 6 ΤΟΠΊρ 6 

(Μι. 24:1,2; ΜΚ. 13:1, 2) 

5 Καί τινων λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦ, ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ 

ἀναθήμασι κεκόσμηται, εἶπε, 6 “Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε ἐλεύ- 
σονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ 2 ὃς 
οὐ καταλυθήσεται." 

12 τινα και Ψ}ὲ (τιναν και Α) νς τινα ΝΒ, (ε νϑ και τινα ΤΆ 

260 λιθω ΜΡΙΝΈΒΑ, ΤῈ (γε νς λιθον Μὶ 

44 ΒΑ νς Ψὲκ 45 9Β νς Ψϑὲκα, [(υ] 1.4.6 1-3 ΚΒ νς ΨἍὲΑ 
2 “ΝΒ νς Ἅ)Α 3. 5312 ΚΒ νς ἍὲΑ 4 τιπαντες ΝΒ νς ἍΜΑ 

4 ὌχμΒ νς Ἅ) Α 4 γζΣηγαντα ΝΒ νς Ἅὲκ 
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ΙΘϑιις Οἰνος [Π6 δίρης οἵ [Π6 ΤΙ] Πγ65 

(Μι. 24:3-14; ΜΚ. 13:3 -3) 

7 ᾿Επηρώτησαν δὲ αὐτόν, λέγοντες, “Διδάσκαλε, τότε 

οὖν ταῦτα ἔσται Καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα 

γίνεσθαι 

8 Ο δὲ εἶπε, “Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε. Πολλοὶ γὰρ 

ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, λέγοντες Ο'ὅτι ΄᾿Εγώ εἰμι,΄ 

καί, “Ο καιρὸς ἤγγικε. Μὴ ϑ2Ζοὖν πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν. 

9 Ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ 

πτοηθῆτε: δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ᾽ οὐκ 

εὐθέως τὸ τέλος." 
10 Τότε ἔλεγεν αὐτοῖς, “᾿Εγερθήσεται ἔθνος "ἐπὶ ἔθνος, 

καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν. 11 Σεισμοί τε μεγάλοι “'κατὰ 

τόπους καὶ; λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται, φόβητρά τε καὶ 

“Ζρσημεῖα ἀττ᾽ οὐρανοῦ μεγάλαϊ ἔσται. 12 Πρὸ δὲ τούτων 

πάντων! ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ 

διώξουσι, παραδιδόντες εἰς Τ συναγωγὰς καὶ φυλακάς, 

Γἀγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ 

ὀνόματός μου. 13 ᾿Αποβήσεται δὲ ὑμῖν εἰς μαρτύριον. 

14 τΘέσθε οὖν ΄εἰς τὰς καρδίας) ὑμῶν μὴ προμελετᾶν 

ἀπολογηθῆναι: 15 ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν ἡ 

οὐ δυνήσονται ἀντειπεῖν οὐδὲ ἀντιστῆναιξ "πάντες οἱ 

ἀντικείμενοι ὑμῖν. 16 Παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑττὸ γονέων 

καὶ συγγενῶν καὶ φίλων καὶ ἀδελφῶν," καὶ θανατώσουσιν 

ἐξ ὑμῶν. 17 Καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ 
ὄνομά μου. 18 Καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ 

112 παντων ΜΝΒΑ, Οε νβς ἀπταντων Μ', ΤῈ 

215 ἀντειπεῖν οὐδε αντιστηναι Μ', ΤῈ νς ἀντειπεῖν η ἀαντιστηναι 

ΜΡίᾳ νς αντιστηναι η ἀντειπεῖν ΝΒ, Ον 

316 συγγενων καὶ φιλων καὶ αδελφων Μ νς αδελφων και 

συγγενων και φιλων ΝΒ (συγγενεων ίογ συγγενων Α), ΤΆ Οε 

8 9! 2ΧΒ νς Ἅ᾽Α 10 “ἐπ Νὰ ν5 318 11 “,312 ΚΒ ν5 ϑὲΑ 
11 “22314 Β νς 3 ὲΑ; (1423 κ) 12 ττας ΝΒ ν5 Ἅὲα 
12 Γαπαγομενους ΝΒ ν5 ἍὲΑ 13 ον νς ΨἌὲα 

14 γθετε ἘΒ'Α νς Μὶ 14 ΄εν ταις καρδιαις ΒΑ ν5 Μὲ 
15 Γαπαντες Β νς Ψέκα 
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ἀπόληται. 19 ᾽Εν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς 
ὑμῶν. 

Ιθφςὺς νναγῆς οἵ [ϑγιιςα] ϑηγ'ς Καί! 

(Μι. 24:15-28; ΜΚ. 13:14-23) 

20 “Ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων ὁτὴν 
᾿Ιερουσαλήμ, τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς. 
21 Τότε οἱ ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, καὶ οἱ ἐν 
μέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν, καὶ οἱ ἐν ταῖς χώραις μὴ 
εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν. 22 Ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί 
εἰσι, τοῦ πλησθῆναι' πάντα τὰ γεγραμμένα. 23 Οὐαὶ ο'δὲ 
ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις 
ταῖς ἡμέραις! Ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ 
ὀργὴ 92ἐν τῷ λαῷ τούτῳ. 24 Καὶ πεσοῦνται στόματι 
"μαχαίρας, καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς πάντα τὰ ἔθνηϊ. 
Καὶ ᾿Ιερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν, ἄχρι 
Τ᾽ πληρωθῶσι καιροὶ ἐθνῶν. 

ΤΗ6 (οπηίηρ οἵ ἴῃ6 δοὴ οἵ Μδη 
(Μῖ. 24:29-31; ΜΚ. 13:24-27) 

25 “Καὶ "ἔσται σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις, καὶ 
ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ, "Σἠχούσης θαλάσσης 
καὶ σάλου, 26 ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ 
προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ, αἱ γὰρ 
δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 27 Καὶ τότε 
ὄψονται τὸν Υἱὸν τοῦ ᾿Ανθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ 
μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. 28 ᾿Αρχομένων δὲ 
τούτων γίνεσθαι, ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς 
ὑμῶν, διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν." 

.22 πλησθηναι ΜΡΙ͂ΝΒΑ, (γε νβ σττληρωθηναι ΜρίΟ, ΤΆ 

20 ὍκΒ νς Ἅ᾽Α 23 Οἵα γς ϑὲκας 23 926 ((ψή Αν.ς  Μ 
24 «μαχαιρης Β' νς ϑέκας 24 5231 ΚΒ νς Ἄὲας 
24 Τρυ 6 (μ.γ}75) νς 3 4 25 τίεσονται ΝΒ νς ϑέας 
25 "Ζηχους Θ (μ.γ}75)Α νς Μὲ 
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Τῇ ΡάαγδΌ 6 οἵ ἴῃ 6 ΕἸΡ Τγθθ 

(Μι. 24:32-35; ΜΚ. 13:28-21) 

29 Καὶ εἶπε παραβολὴν αὐτοῖς: “Ἴδετε τὴν συκῆν καὶ 

πάντα τὰ δένδρα. 30 Ὅταν προβάλωσιν' ἤδη, βλέποντες 

ἀφ᾽ ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν. 

31 Οὕτω καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε 

ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 32 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν 

ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα γένηται. 

33 Ο οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται,2 οἱ δὲ λόγοι μου οὐ 

μὴ "παρέλθωσι. 

Ι6ςς Τρᾶςῇθς νναϊς ίμ ! η 655 

34 “Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς μήποτε βαρηθῶσιν᾽" ὑμῶν αἱ 

καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιωτικαῖς, καὶ 

Τ᾿αἰφνίδιος ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐπιστῇϊ ἡ ἡμέρα ἐκείνη. 35 ᾿ῶς παγὶς 

(γὰρ ἐπελεύσεται ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ 

πρόσωπον πάσης τῆς γῆς. 36 ᾿Αγρυπνεῖτε "'οὖν ἐν παντὶ 

καιρῷ δεόμενοι ἵνα "Ζκαταξιωθῆτε ἐκφυγεῖν πάντα τὰ 

μέλλοντα γίνεσθαι, καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ Υἱοῦ 

τοῦ ᾿Ανθρώπου." 

37 Ἢν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων, τὰς δὲ 

νύκτας ἐξερχόμενος ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον 

᾿Ελαιῶν. 38 Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὦρθριζε πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ 

ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ. 

Τῇ (ῃ οί Ργθοῖς απα Εἰ άρις Ρ οί ἴο ΚΙΠ [ Θοὰς 

(Μι. 26:1-5; ΜΚ. 14:7,2;]η.11:45-53) 

2) Ἤγγιζε δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων, ἡ λεγομένη Πάσχα. 

2 Καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὸ πῶς 

ἀνέλωσιν αὐτόν, ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν. 

120 προβαλωσιν ΜΘ (μ.}»75) Α, ΤΆ Οε ν5 προβαλλῶσιν Μ' 

233 παρελευσονται ΜΝΒΑ, ΤΆ Οε ν5 παρελεύσεται ΜῸΌ 

334 βαρηθωσιν ΨΜὲΘ (α.»75) Α, Οε νβ βαρυνθωσιν ΤΆ 

4366 παντα 39ὲ κ᾽ νς ταυτα παντα Β, ΤᾺ (γε νβ παντα ταῦυταὰ ΑΘ" 

33 παρελεύσονται ἘΒ ν5 ϑὲας 
34 “4231 (Ν) Β νς Ψϑὲ (Ο); (1423 [4]} 
35 'επεισελεύυσεται γαρ Ν'Β ν5 ϑὲέα"σο 

26 Γῖδε ΝΒ νς ας 36 ΓΣκατισχυσητε δὶ (Β) ν5 Ψὲ Α)ς 

273 Ε{ΠΚΕ 22.3-}9 

᾿Ιυαἀς Αργθος ἴο Βοίγαγ [655 ίογ ΜόοῆθΥῪ 

(Μι. 26:14-16; ΜΚ. 14:10,11) 

3 Εἰσῆλθε δὲ! Σατανᾶς εἰς ᾿Ιούδαν τὸν "ἐπικαλούμενον 

᾿Ισκαριώτην, ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα. 4 Καὶ 

ἀπελθὼν συνελάλησε τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ στρατηγοῖς τὸ 

πῶς αὐτὸν παραδῷ αὐτοῖςϊ. 5 Καὶ ἐχάρησαν, καὶ συνέ- 

θεντο αὐτῷ ἀργύριον" δυῦναι. 6 Καὶ ἐξωμολόγησε, καὶ 

ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν αὐτοῖς ἄτερ 

ὄχλου. 

Ιθςις ἀηα Ηἰς ᾿Ὠἰσείρίος Ργθρᾶγθ ἴῃ 6 ΡᾶϑϑονθΥ 

(Μι. 26:17-19; ΜΚ. 14:12-16) 

7 Ἦλθε δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, 9ὲν ἡ ἔδει θύεσθαι τὸ 

Πάσχα. 8 Καὶ ἀπέστειλε Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννην, εἰπών, 

“Πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ Πάσχα, ἵνα φάγωμεν." 

9 Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, “Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσομεν 7 5 

10 ᾽Ο δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “᾿Ιδού, εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς 
τὴν πόλιν, συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος 

βαστάζων: ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν Γοὗύ εἰσ- 

πορεύεται. ΤΊ Καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας, 

“Λέγει σοι ὁ Διδάσκαλος, “Ποῦ ἐστι τὸ κατάλυμα ὅπου τὸ 

Πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω ̓  12 Κἀκεῖνος ὑμῖν 

δείξει ἀνώγεον5 μέγα ἐστρωμένον: ἐκεῖ ἑτοιμάσατε." 

13 ᾿Απελθόντες δὲ εὗρον καθὼς Γεἴρηκεν αὐτοῖς, καὶ 

ἡτοίμασαν τὸ Πάσχα. 

πππαδΒΒΒΒΘΘΨὍοΕὌΨιΕιΕΨὌὍΨ“" ο προ πα “πὰ π΄ παπσσασα 

13. δε ΜΡΙΘ (μ.»75) Α, Οὐ ν5 το Μρὶ, ΤᾺ 

24 καὶ ΜΝΒΑ., Οὐ νβ ἕ τοις Μ'Ό, ΤῈ 

35 ἀργυριον ΜΡΙΝΒ, ΤᾺ Οε ν5 ἀργυρια ΜΡΙΑΟ 

49 ετοιμασομεν Μ'ὶ νς ετοιμασωμεν ΜΡΙΘΑ, ΤῈ ὧν 

512 ἀνωγεον Μ', ΤΆ ν5 ἀαναγαιον ΜΡΙ͂ΝΒΑ, (γε νβ ἀαναγεον Ο 

3 Γκαλουμενον ΝΒ νς ϑὲέας 4 “321 6 ῳ75"4) νς 31 Α 

6 231 Θ ῳψ’5"δ) α νς ϑὶ 7 ΤβΒονς ένα, [0 ε] 

Τ0 Γεις ην 6 (ᾳ.ν75) νς ϑὲ (οὐ εαν ΑἹ) 13 Γειρηκει 6 νς ϑ3ὲαὰ 
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[θς 5 [ποις {Π6 1 οα΄ 5 ϑυρρθΥ 
(Μί. 26:26-30; ΜΚ. 14:22-26; 1 (οτ. 11:23-25) 

14 Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα, ἀνέπεσε, καὶ οἵ ὁδώδεκα 

ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ. 15 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, “᾿Ἔπι- 

θυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ Πάσχα φαγεῖν μεθ᾽ ὑμῶν 

πρὸ τοῦ με παθεῖν. 16 Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ϑοὐκέτι οὐ μὴ 

φάγω “ἐξ αὐτοῦ" ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ 

Θεοῦ." 17 Καὶ δεξάμενος ποτήριον, εὐχαριστήσας εἶπε, 

“Λάβετε τοῦτο καὶ διαμερίσατε Γἑαυτοῖς. 18 Λέγω γὰρ ὑμῖν 

οὅτι οὐ μὴ πίω Τ ἀττὸ τοῦ γενήματος' τῆς ἀμπέλου ἕως 

γὅτου ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἔλθῃ.“ 
19 Καὶ λαβὼν ἄρτον, εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ ἔδωκεν 

αὐτοῖς, λέγων, “Τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν 
διδόμενον: τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν." 

20 ᾿' ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον᾽ μετὰ τὸ δειπνῆσαι, 

λέγων, “Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί 

μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν -ἐκχυνόμενον. 21 Πλὴν ἰδού, ἡ χεὶρ τοῦ 
παραδιδόντος με μετ᾽ ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης. 22 ΓΚαὶ ὁ 

μὲν Υἱὸς" τοῦ ᾿Ανθρώπου “πορεύεται κατὰ τὸ ὡρισμένον, 

πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώττῳ ἐκείνῳ δι᾽ οὗ παραδίδοται! 23 Καὶ 

αὐτοὶ ἤρξαντο συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς τὸ τίς ἄρα εἴη ἐξ 

αὐτῶν ὁ τοῦτο μέλλων πράσσειν. 

ΤΗΘ [Π᾿ςείρίθς αγσρὰρ Αρουΐ Οτραΐηθϑς 

24 ᾿Εγένετο δὲ καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς τὸ τίς αὐτῶν 
δοκεῖ εἶναι μείζων. 25 ᾽Ο δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “Οἱ βασιλεῖς τῶν 
ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν 

εὐεργέται καλοῦνται. 26 Ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως: ἀλλ᾽ ὁ 
μείζων ἐν ὑμῖν γενέσθω ὡς ὁ νεώτερος, καὶ ὁ ἡγούμενος 

"18 γενηματος 3) ΘΑ, ΟΥ ν5 γεννηματος ΤᾺ 

14 96 νς ϑϑὲας 16 ΟΝ ΒΑ νς δὶ 16 αὐτο ΝΒ ν5 3ὲΑ 
17 εις εαυτοὺς ΒΟ νς 3)ὲ Α; (αλληλοις κὉ) 18 9Βο νς ϑέκα, [0ε] 

18 Ταπο του νυν ΝΒ νς 33ὲ ας 18 του ΝΒΟ" ὁ νς 

20 “2-41 γ75"μ νς ἌἍ κα 20 “ἐκχυννομενον ΝΒ᾿Α ν5 ϑϑὲ 

22 τοτι Ε (ᾷ.Ο) νς ϑϑὲᾳ 22 21 γῆπ 48 νς 3) 4; Ὡ κὉ 

22 " 2.41 ΚΒ (-- τὸ γ75 4) νς Ἄ᾽Α 26 “γινεσθω ΝΒ νς ἍὲΑ 

275 [ὑΚ 22.27:.35 

ὡς ὁ διακονῶν. 27 Τίς γὰρ μείζων, ὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ 

διακονῶνῷ᾽ Οὐχὶ᾽ ὁ ἀνακείμενος ᾿Εγὼ δέ “εἰμι ἐν μέσῳ 
ὑμῶν ὡς ὁ διακονῶν. 28 Ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότες 
μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου. 29 Κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν, 

καθὼς διέθετό μοι ὁ Πατήρ μου, βασιλείαν, 30 ἵνα "ἐσθίητε 

καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραττέζης μου, ἐν τῇ βασιλείᾳ μου,2 καὶ 
καθίσεσθε3 ἐπὶ θρόνων κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ 
᾿Ισραήλ." 

ΙΘςις Ργραϊ!ςεῖς βΡρίρθγ'ς [9 πι|δὶ 

(Μι. 26:31 -35; ΜΚ. 14:27-31;}η.13:36-328ὃ 

31 ΠΕττε δὲ ὁ Κύριος, “Σίμων, Σίμων, ἰδού, ὁ Σατανᾶς 
ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον. 32 ᾿Εγὼ δὲ 
ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου: καὶ σύ ποτε 

ἐπιστρέψας Γστήριξον τοὺς ἀδελφούς σου." 
33 Ὃ δὲ εἶπεν αὐτῷ, “Κύριε, μετὰ σοῦ ἕτοιμός εἰμι καὶ 

εἰς φυλακὴν καὶ εἰς θάνατον πορεύεσθαι." 
34 .“Ο δὲ εἶπε, “Λέγω σοι, Πέτρε, οὐ Θμὴ φωνήσῃ" 

σήμερον ἀλέκτωρ “'πρὶν ἢ" τρὶς “Σατπταρνήσῃ μὴ εἰδέναι με... 

γα! οὶ, Βὰρ πα ϑννοτα 

35 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἄτερ βαλαν- 
τίου“ καὶ πήρας καὶ ὑποδημάτων, μή τινος ὑστερήσατε 

Οἱ δὲ εἶπτον, “Οὐθενός"." 

.27 ουχι 3)ὲ 6 (ᾳ.0) Α, ΤᾺ Οε νς οὐχ Μ' 
230 εν τη βασιλεια μου Μρίμ75 ΝΒ, ΤΆ Οε νς -- ΜΡὶ 

330 καθισεσθε 39ὲ νς καθησεσθε καὶ (Α), Οε ν5 καθισησθε ΤᾺ νς 

καθησθε Β" 

132 εκλιπτή ΜρΙίνΒ, Οὲ νβ εκλειπτη Μρίᾳ, ΤΆ 

"34 φωνηση Μ νΞ5 φωνησει ΝΒΑ, ΤᾺ Οἵ 
535 βαλαντιου Μὶ, ΤᾺ νς βαλλαντιου Μρ'μδηόν Βα, Οσ 

735 ουθενος Μρίψ75ΒΑ, Οε νβ ουδενος Μρῖν, ΤΆ 

27 “2.41 Θ (ᾳ.Ο) νς Μὲ (Α) 30 τεσθητε ψμ758Β νς Ψϑέὲ(μ)Α 
30 “2.41 γ758Ἐ νς ἍΨέκα 31 Πμ758ΒἘ νς κα 

32 ὕστηρισον ΝΒΑ ν5ς ΜῈ 34 ογήδνά ΒΒ νς 1 Α 
34 “ΊΙεως ΝΒ 5 ΜᾺ 34 “2413 ΚΒ νς Ἅ᾽Α 
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36 “Εἶπεν οὖν" αὐτοῖς, “᾿Αλλὰ νῦν ὁ ἔχων βαλάντιον' 

ἀράτω, ὁμοίως καὶ πήραν: καὶ ὁ μὴ ἔχων πωλήσει τὸ 

ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ ἀγοράσει μάχαιραν. 327 Λέγω γὰρ ὑμῖν 

ὅτι Θέτι τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τὸ 

«Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη.» Καὶ γὰρ "τὰ περὶ ἐμοῦ τέλος 

ἔχει." 
38 Οἱ δὲ εἶπον, “Κύριε, ἰδού, μάχαιραι ὧδε δύο." 

Ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, ““Ικανόν ἐστι." 

Ιθςις Ργᾶγο ἰη ἴῃ δίάθη οἵ (ϑίπϑαπΊδη6 

(Μι. 26:36-46; ΜΚ. 14:32-42) 

39 Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ Ὅρος 

τῶν ᾿ξΕλαιῶν᾽. ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ 

οαὐτοῦ. 40 Γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου, εἶπεν αὐτοῖς, 

“Προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν." 41 Καὶ αὐτὸς 

ἀπεσπάσθη ἀπ᾽ αὐτῶν ὠσεὶ λίθου βολήν, καὶ ΟΕ τὰ 

γόνατα ΠρΘσθήνΧΕΤΟ, 42 ἜΥΟΥ; “Πάτερ, εἰ βούλει παρεν- 

εἐγκεῖν “τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ᾽ ἐμοῦ -- - πλὴν μὴ τὸ 

θέλημά μου, ἀλλὰ τὸ σὸν γενέσθω.“ 43 Ξ; Ὥφθη δὲ αὐτῷ 

ἄγγελος ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἐνισχύων αὐτόν. 44 Καὶ γενόμενος 

ἐν ἀγωνίᾳ, ἐκτενέστερον προσηύχετο. ᾿Εγένετο δὲ ὁ ἱδρὼς 

αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν.Ν 

45 Καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς, ἐλθὼν πρὸς τοὺς 

μαθητάς," εὕρεν αὐτοὺς κοιμωμένους" ἀπὸ τῆς λύπης. 

46 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Τί καθεύδετεν ᾿Ἀνδθταντες προσεύ- 

χεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν .᾽ 

136 βαλαντιον Μ', ΤΆ νς βαλλαντιον ΜΡΙΝΒΑ, ΟΥ 

236 πωλησει Μ νΚ πωλησατω ψγΥ ΝΒΑ, ΤῈ ΟἍ 

336 ἀγορασει Μ ν5 ἀγορασατω ψ’ΝΒΑ, ΤῈ Ογ 

442 γενεσθω Μεὶ, ΤΆ ν5 γινέσθω ΜΡῸ (Β.0) Α, ΟΥ 

545 μαθητας ΨΜΔὲὲΘ (ᾳ.0) Α, Οε ν5. ταὐτοῦ ΤᾺ 

36 'ειπεν δε γν75Β νς 33 ̓ Α; (ο δε εἰπεν Ὁ) 37 Τββανς ὶ 

37 γτο ΝΒ νς ἍὲΑ 39 96 (μ.Ο)α νς 3ὲ 42 “παρενεγκε γ᾽ ν5 

ΜΑ; (παρενεγκαι δ) 42.312 μ75ΒἘ νς 3 ὲαΑ; (3123 κὉ 

43,44 Ὀγῦ5ΒΑ νς ϑὲ (και ἐγενετο ίογ ἐγένετο δε Ν), [(ε] 

45 “6 (μ.Ο)νς Ἅὲα 

37 15. 53:12 
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Ιθςὺς [5 Βοίγαγρα δηα Ατγθοῖθα ἴῃ ρίοθπΊ8Π6 

(Μι. 26:47-56; ΜΚ. 14:43-50;  }η. 18:2-12) 

47 "Ἔτι Θὁδὲ αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδού, ὄχλος, καὶ ὁ λεγό- 

μενος ᾿Ιούδας, εἷς τῶν δώδεκα, προήρχετο αὐτοὺς' 

καὶ ἤγγισε τῷ ᾿Ιησοῦ φιλῆσαι αὐτόν. 48 “᾿Ο δὲ ᾿Ιησοῦς" 

εἶπεν αὐτῷ, ““᾿Ιούδα, φιλήματι τὸν Υἱὸν τοῦ ᾿Ανθρώπου 

παραδίδως 
49 ᾿Ιδόντες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόμενον εἶπον ϑαὐτῷ, 

“Κύριε, εἰ πατάξομεν ἐν "μαχαίρᾳ ́ 50 Καὶ ἐπάταξεν εἷς 

τις ἐξ αὐτῶν “'τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν 

“Ζαὐτοῦ τὸ οὐςῖ τὸ δεξιόν. 

51 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν, “᾿Εᾶτε ἕως τούτου." 

Καὶ ἁψάμενος τοῦ ὠτίου θαὐτοῦ, ἰάσατο αὐτόν. 52 Εἶπε 

δὲ Θὁ ᾿Ιησοῦς πρὸς τοὺς παραγενομένους ἐπ᾿ ὅ αὐτὸν 

ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους, 

“ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξεληλύθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων 

53 Καθ᾿ ἡμέραν ὄντος μου μεθ᾽ ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ, οὐκ 

ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ᾽ ἐμέ. ᾿Αλλ᾽ αὕτη “ὑμῶν ἐστιν" ἡ 

ὥρα, καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους." 

Ρρίθυ θηΐθς [6585 -- αηα ννϑθϑρϑ Βι{{Θγ]γ 

(Μι. 26:58,69-75; ΜΚ. 14:54,66-72; [η. 18:15-18ὃ,25-27) 

54 Συλλαβόντες δὲ αὐτὸν ἤγαγον καὶ εἰσήγαγον αὐτὸν" 

εἰς “τὸν οἶκον" τοῦ ἀρχιερέως. ᾽Ο δὲ Πέτρος ἠκολούθει 

μακρόθεν. 55 Γ᾿ Αψάντων δὲ πῦρ ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς καὶ 

'47 αὐτους 33ὲ 6 (ᾳ.Ο) Α, Οε νβ αὐτῶν ΤᾺ 
247 ηγγισε(ν) 33ὲ 6 (κ.0) Α, Οε νβ ἐγγισε ΤᾺ 
347 αὐτον μὰς (μ.Ο) ἃ, ΤᾺ Οε νς Ἔτουτο γαρ σημειον δεδωκει 

αὐτοις ον αν φιλησω αυτος εστιν Μ' 

452 ἐπ Μρίψ75ΒΑ, ΤΆ (ἵἍ ν5 προς ΜΙΝ" 

554 αὐτον Μὶ, ΤΆ ν5 - ΜΡῚΘ (μ.Ο)4, ὧν 

47 ΟΘ (μ)  ν9. Μ 48 Ἴησους δε Θ (ᾳ.Ο) ν5 3 4996 (.0]) 

νς ἌὲΑ 49 «μαχαιρη Θ (.Ο) ν9ς ἌϑὲᾳΑ 50 “3412 ΝΒ νς ϑὲέγηδα 

50 “2231 6 (μ.Ο) νς 34 51 96 (μ.0) νς ΨΨὶΑ π2οΘ ᾳ(μο)α ν9ς Μὲ 

52 Γεξηλθατε ψμ75 (")Β ν9 ΜΑ 53 (21 γ75Β νς 3ὲα; Ω κὉ) 
54 την οικιαν Θ᾽ (μ.Ο) νς 3 Α 55 Γπτεριαψαντων Θ (Β.0) νϑ5 ΨΑ 
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συγκαθισάντων ϑαὐτῶν, ἐκάθητο ὁ Πέτρος “ἐν μέσῳ" 

αὐτῶν. 
56 ᾿Ιδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήμενον πρὸς τὸ 

φῶς καὶ ἀτενίσασα αὐτῷ, εἶπε, “Καὶ οὗτος σὺν αὐτῷ ἦν." 

57 Ὃ δὲ ἠρνήσατο ϑαὐτόν, λέγων, “Γύναι, οὐκ οἶδα 

αὐτόν." 
58 Καὶ μετὰ βραχὺ ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν ἔφη, “Καὶ σὺ ἐξ 

αὐτῶν εἶ." 
Ὃ δὲ Πέτρος "εἶπεν, “Ανθρωτπε, οὐκ εἰμί!" 

59 Καὶ διαστάσης ὡσεὶ ὥρας μιᾶς, ἄλλος τις διϊσχυρίζετο, 
λέγων, “᾿Επτ᾽᾽ ἀληθείας καὶ οὗτος μετ᾽ αὐτοῦ ἦν, καὶ γὰρ 
Γαλιλαῖός ἐστιν. ́ 

60 Εἶπε δὲ ὁ Πέτρος, “ἴΑνθρωπε, οὐκ οἶδα ὃ λέγεις!" Καὶ 
παραχρῆμα, ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ, ἐφώνησεν' ἀλέκτωρ. 
6ΤἩ Καὶ στραφεὶς ὁ Κύριος ἐνέβλεψε τῷ Πέτρῳ. Καὶ 
ὑπεμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου, ὡς εἶπεν αὐτῷ 

ὅτι “Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, Τ ἀπαρνήσῃ με τρίς." 62 Καὶ 

ἐξελθὼν ἔξω ὁ Πέτρος: ἔκλαυσε πικρῶς. 

ΙΘςιις ἰς Μοςκρα πα Βρθδΐθη 

(Μι. 26:67 68; ΜΚ. 14:65) 

63 Καὶ οἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντες “τὸν ᾿Ιησοῦν" ἐνέτπταιζον 

αὐτῷ, δέροντες.3 64 Καὶ περικαλύψαντες “αὐτόν, ἔτυπτον 

αὐτοῦ τὸ πρόσωπον καὶ ἐπηρώτων αὐτόν", λέγοντες, 
“Προφήτευσον! Τίς ἐστιν ὁ παίσας σε 65 Καὶ ἕτερα 
πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεγον εἰς αὐτόν. 

'60 εφωνησεν 3316 (ᾳ.Ο) Α, Οε νς Ἐο ΤᾺ 
262 οΠετρος ΜΊΑ, ΤΆ νς -- ΜΡῚῸΟ (Ἀ.0), σε 
363 δεροντες ΜΘ (Β.0) Α, ΤΆ Οε νς δαιροντες Μ' 

55 96 (μ.Ο) ν5 ϑὲκ 55 ἵμεσος ψ}75Β νς Ψὲν (Α) 

57 96 (μᾳ.Ο) ν» ΜΑ 57 "2-41 Θ (μ.0) ν5 33 4 
58 Γεφη Θ (μ.0) νς ΜΑ 61 Γρηματος Θ (μ.Ο) νς κα 

61 Τσημερον Θ (μ.0) νς ΜΑ 63 αυτον Θ (μ.Ο) νς 33ὲΑ 
64 'αυτον επηρωτων ψ758Β ( Ν)ν5 ϑὲ (ετυύπτουν ἔογ ετυτττον Αἢ) 
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ΙΘςς ἔᾶςθς ἴῃ 9 ϑδαηῃθατγη 

(Μι. 26:59-66; ΜΚ. 14:55-64; [|η. 18:19-24) 

66 Καὶ ὡς ἐγένετο ἡμέρα, συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον τοῦ 

λαοῦ, ἀρχιερεῖς! καὶ γραμματεῖς, καὶ ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς 

τὸ συνέδριον αὐτῶν,3 λέγοντες, 67 ΄ἘΪΓ σὺ εἶ ὁ Χριστός, 

Γεἰϊπὲ ἡμῖν. 
Εἶπε δὲ αὐτοῖς, “᾽Εὰν ὑμῖν εἴπω, οὐ μὴ πιστεύσητε. 

68 ᾿Εὰν δὲ καὶ ἐρωτήσω, οὐ μὴ ἀποκριθῆτέ ὕμοι ἢ 

ἀπολύσητε. δ 69 ᾿Απὸ τοῦ νῦν Τ ἔσται ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώ- 

που καθήμενος ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ." 

70 Εἶπον δὲ πάντες, “Σὺ οὖν εἶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ 

Ὃ δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη, “΄ὋῳὙμεῖς λέγετε ὅτι ἐγώ εἰμι.“ 

71 Οἱ δὲ εἶπτοον, “Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτυρίας Αὐτοὶ 

γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτοῦ!" 

[Θςιις ἰς Πθ!)νθγρα ἴο Ροηζϊς ρι [αἴθ 

(Μι. 27:1,2; ΜΚ. 15:17;}η. 18:28-32) 

Καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν, ἤγαγον“ αὐτὸν 

22 ἐπὶ τὸν Πιλᾶτον. 2 ΡΗρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ, 

λέγοντες, “Τοῦτον εὕρομεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος Τ', καὶ 

κωλύοντα '“Καίσαρι φόρους" διδόναι, Τ2 λέγοντα ἑαυτὸν 

Χριστὸν Βασιλέα εἶναι." 

ΙΘςις ἔαςος ρι] αἴθ 

(Μι. 27:11-14; ΜΚ. 15:2-5; ]η. 18:33-38) 

3 “ὋὋ δὲ Πιλᾶτος "ἐπηρώτησεν αὐτόν, λέγων, “Σὺ εἰ ὁ 

Βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων΄΄ 

'66 αρχιερεις ΜΡὶ νς Ἐτε ΜΘ (μ.0) Α, ΤΆ Οε 
266 ἀανηγαγον ΜΑ, ΤΕ ν5 απηγαγον Μ΄ (Β.Ο), σε 

366 αυὐτων ΨὲΝΒ, ον νς εαυτων Α, ΤΆ 

41 ηγαγον 3,9ὲ γήδ'όνΒαᾳ, οε νς ηγαγεν ΤᾺ 

67 Γειττον ΝΒ νς ϑέα 68 96 (( Ὁ νς ϑὲΑ 
68 Π6 (ᾳ.Ο) νς 3ὲΑ 69 Τδε Θ (μ.Ο) α νς Ψὲ 
71 5231 γ}75ΒἘ νς Ψένα 2 τίημων Θ (μ.0) νΚ ΜΑ 

2 φορους Καισαρι Θ (.6) ν5 ϑϑὲ (Καισαρι φορον Α) 

2 Τῶκαι Θ (μ.0) νς ὲΑ 3 τηρωτησεν 6 (μ.0) ν5 ϑὲΑ 
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Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη, “Σὺ λέγεις." 
4 :ὋΟ δὲ Πιλᾶτος εἶπε πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους, “Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ." 5 Οἱ δὲ ἐπίσχυον, λέγοντες ὅτι “᾿᾿Ανασείει τὸν λαόν, διδάσκων καθ᾽ ὅλης τῆς ᾿Ιουδαίας, Τ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧδε." 

Ιθϑιις ἕᾶςθς Ηθῖοα 
6 Πιλᾶτος δὲ ἀκούσας ΟὁΓαλιλαίαν ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄνθρωπος Γαλιλαϊῖός ἐστι. 7 Καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξου- σίας Ἡρῴδου ἐστίν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς Ἡρῴδην, ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν ᾿Ιεροσολύμοις ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις. 8 .ὋὋ δὲ ᾿Ηρῴδης ἰδὼν τὸν ᾿Ιησοῦν ἐχάρη λίαν. ἦν γὰρ “θέλων ἐξ ἱκανοῦ)" ἰδεῖν αὐτόν, διὰ τὸ ἀκούειν “πολλὰ περὶ αὐτοῦ, καὶ ἤλπιζέ τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ᾿ αὐτοῦ γινόμενον. 9 ᾿Επηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς: αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ. 10 Εἱστήκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ. 171 ᾿Εξου- θενήσας δὲ αὐτὸν Τ ὁ ᾿Ηρῴδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν αὐτοῦ, καὶ ἐμπαίξας, περιβαλὼν θαὐτὸν ἐσθῆτα λαμπράν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πιλάτῳ. 12 ᾿Εγένοντο δὲ φίλοι ὅ τε “Πιλᾶτος καὶ ὁ Ἡρῴδης ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μετ᾽ ἀλλήλων. προὕὔτπτῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς "ἑαυτούς. 

Ἰθϑς Π]Θς ἰη ΡΙαςθ οὐ Βαγα ἃς 
(Μι. 27:15-26; ΜΚ. 15:6-15; [η. 18:39-19:16) 

13 Πιλᾶτος δὲ συγκαλεσάμενος τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν λαόν, 14 εἶπτε πρὸς αὐτούς, “Προσηνέγ- κατέ μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον, ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν. Καὶ ἰδού, ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας οὐδὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε κατ᾽ αὐτοῦ. ----- ὁ Φ Φ Φ ΦὋΦὋῬ᾽ἩἮΝϑϑΟ᾽ 
-------Ὁ Ὁ Ὁ Ὁ Ὁ ὃὲ|:.»ὃΟοὄοΟοὀ᾽ 

9 ἴκαι ΝΒ νς 33ὲέγψῆδα 6 96 (μ.Ο0) νς 1 Α 
ὃ “εξ κανὼν χρονων θελων 6 (ἢ .Ο) νς ΜΑ 
ὃ 96 (μ.Ο) νς 4 ΤΊ Τκαι γ75κ, [(γ] νϑς Ψ ΒΑ ΤΤ 6 (Ἀι0)νς Α΄ 12 .54231 6 (μι νς 1 Α 12 αὑτοὺς Θ (μ.Ο) νς 33} Α 14 οουθεν Θ (μ.Ο)νς 3}} Α 
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2 ’ Ν «. - ΤΙ ὸ 

15 ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ Ἡρῴδης: “ἀνέπεμψα “γὰρ ὑμᾶς τος 

ὐὑτόν",, καὶ ἰδού, οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἔστι ΠΕ, ᾿ 
ε ἱ ᾿ τ ΕΣ ν 2 ᾽΄, 77) ν Κ 

αὐτῷ. 16 Παιδεύσας οὖν αὐτὸν ΠΟΛ ΟΣ 17 ἄγκη 

δὲ εἶχεν ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ ἑορτὴν ἕνα. " "“- 
΄ ΄ 44 Η Τ ; 

18 ᾿᾿Ανέκραξαν δὲ παμπληθεί, λέγοντες, ΄ " ἐὐτον 
-β »ὔ «“ ν Ιιὰ 

τό Σὲ ἡμῖν' ν΄ -- 9 ὅστις ἢη ἀπόλυσον δὲ ημῖν βαραββ κε λον πὐ εκ ώρ μι 

νὰ γενομένην ἐν τῇ πόλει καὶ φὸν ἐλ τας 

τ ᾿ ἀλιν τοὖν ὁ Πιλᾶτος προσεφωνησε΄, θελὼ φυλακήν". 20 Πάλιν "οῦν ὁ 

: ὃν ᾿Ιησοῦν. ἀπολῦσαι τὸν ᾿ τς 

21 Οἱ δὲ ἐπεφώνουν, λέγοντες, “Σταύρωσον, σταὺρ 

᾿ ῤ ; ᾿ 
Ἀ ᾿ 

σον) αὐτόν!’ -- “Υ 

22 '᾽Ο δὲ τρίτον εἰπε πρὸς αὐτούς, Τί ΤΣ ὡν 

ἐποίησεν οὗτος Οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὑρον εν αὐτῷ. 

δεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω .΄ 23 ΟἹ δὲ ἔπέκειντο φωναῖς εύσ : , 

"τὲ ατίσχυον α ; ἰτού ν σταυρωθῆναι. Καὶ κ μεγάλαις, αἰτούμενοι αὐτὸ ρ ἀν: 

φωναὶ αὐτῶν Πκαὶ τῶν ἀρχιερεῶν.". ππόι βιὸς 

ἐπέκρινε γενέσθαι τὸ αἴτημα αὐτῶν. ἜΝ Απέ ἀρ οοι " 
Ἀ ’ ζέ ) τὴν φ ἷ 

ὶ ᾿ νον βεβλημένον εἰς ακι διὰ στάσιν καὶ φό , : , αὐ 

ἠτοῦντο: τὸν δὲ ᾿Ιησοῦν πτιααρέδωκε τῷ θελήματι α 

[Θςιις [ἰς (τυςοῆρα 

(Μι. 27:32-34; ΜΚ. 15:21-32;}0. 109:17:27) 

) ’ ) ᾽’ ΄ “ἢ Τινο 

26 Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνος ν 

ΐ ὙΠ᾿ ( 0 ἐπέ ν αὐτῷ Κυρηναίου ἐρχομένου ὁ ἀπ ἀγροῦ ἐττέθηκα 

σταυρὸν φέρειν ὄπισθεν τοῦ ἰησοῦ. 
---...........-ὸ.ὄὄὕὄβὕ---ΠῦὃΘ6.,'Ρῦὑ’Ρ;ΤΤΤΤὍὗῸΘ|;,,Γπ7Ὸ  γΥΙ Γ΄  Ύ Ῥ---ΞΞροο͵κ͵.͵ 

118 ημιν ϑὲΑ ν5 τ τον Ὁ (Ἀ.0), ΤᾺ (τ 

225 δε ΜΘ (β.Ο}) Α, Οἐ ν5 τ αὐὑτοις ΤᾺ ὙΠ 

326 Σιμωνος τινος Κυρηναιου ἐρχομένου ω: αι. 

Κυρηναιου Α) ν5 Σιμωνα τινα Κυρηναιον ερχομενο ε ἀν ἐν 

Σιμωνα Κυρηναιον ερχομενον (Ὁ ν5 Σιμῶνος τινος Κυρη 

[ΟΓ 

ερχομενου ΤᾺ 

15 'ἀνεπεμψεν γαρ αὑτον προς ημας Ὁ (Β.0) ν5 ΜΑ 

ἢ 7 ὌγῆϑΒᾳ νς Μϑὲ]ὲ (ειχον ίογ εἰχεν αὶ ὅξε 

᾿ ἔνθεν ἐν δὰ Θ (κα .Ο) νς 33)ὲΑ 19 ΠΡ ΔῊ τη φυλακη ν 

( - βληθεις ΝὉ) ν5  Α 20 Γδε Ο (ᾳ.Ο}) Α νϑ ἀπε ἰού βῆναι 

20 Ταυτοις Ε (μ.Ο) νς 3 α' 271΄σταυρου σταυρου Ὁ (Ἀ. πε α 

23 86 (ᾷ ᾿ νς ΨὲκΑ 24 (και 6 (ᾳ.Ο) νς κα 25 ΟΝ Β νς »{ 
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27 ᾿Ηκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ 
γυναικῶν “αἱ καὶ ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν. 
2δὃ Στραφεὶς δὲ “πρὸς αὐτὰς ὁ ᾿Ιησοῦς" εἶπε, “Θυγατέρες 
᾿Ιερουσαλήμ, μὴ κλαίετε ἐπ᾽ ἐμέ, πλὴν ἐφ ἑαυτὰς κλαίετε 
καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν. 29 Ὅτι ἰδού, ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς 
ἐροῦσι, ᾿“Μακάριαι αἱ στεῖραι, καὶ Τ κοιλίαι αἵ οὐκ ἐγέν- 
νησαν, καὶ μαστοὶ οἵ οὐκ Γἐθήλασαν ́ 

30 “Τότε ἄρξονται «λέγειν τοῖς ὄρεσι: 
Τ]Πέσετε ἐφ᾽ ἡμᾶς! 

Καὶ τοῖς βουνοῖς: 

“Καλύψατε ἡμᾶς!» 

31 Ὅτι εἰ ἐν τῷ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ ξηρῷ τί 
γένηται 

32 !Ἤγοντο δὲ καὶ ἕτεροι δύο κακοῦργοιϊ σὺν αὐτῷ 
ἀναιρεθῆναι. 

33 Καὶ ὅτε "ἀπῆλθον ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον 
Κρανίον, ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτόν, καὶ τοὺς κακούργους, ὃν 
μὲν ἐκ δεξιῶν, ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν. 

34 ΠΟ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔλεγε, “Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ 
οἴδασι τί ποιοῦσι.΄Ν Διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, 
ἔβαλον 'κλῆρον. 35 Καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν. 

᾿Εξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες σὺν αὐτοῖς, λέ- 
γοντες, “Αλλους ἔσωσε, σωσάτω ἑαυτόν, εἰ οὗτός ἐστιν 
ὁ Χριστός, “ὁ τοῦ Θεοῦ ἐκλεκτός". 

36 ᾿ Ἐνέπαιζον δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται, προσ- 
ἐρχόμενοι Θκαὶ ὄξος προσφέροντες αὐτῷ, 37 καὶ λέγοντες, 
“ἝἜΪ σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων, σῶσον σεαυτόν." 

᾿Ὡτττὰὰτὰτὰτὰττϑτϑτϑϑἱτττϑπὰὰὐτπτπὰὐτπσσππαπσασασσσσσσ΄“πϑϑν ΠΠΠΠΠΠΠΠΠοοο ΝΒ ΒΒΒΒΝΙΕΝΟΝΝΝΝΝΝΟΝΝΝΌΝΟΝΟΝ 

27 αἱ ΘΑ νς 9ὲ; (-- κ) 28 124 6 νς 33ὲΑ (3412 ο), [(ε] 
29 ται Ο νς Μψ75Ὰ 29 τγεθρεψαν Θ ν95 331 Α 
32 ΘΟ νς ϑϑὲας 33 τηλθον 6 νς 33 ὲκ 
34 Πγ}75Β νς 39ὲκ"Ὁ (ο δε Ιησους εἰπεν αφες αὐτοις οὐ γαρ οἴδασιν 
τι ποιουσιν Α), [Ὁ] 34 γκληρους Α νο 33}}6 35 ΠΟ νς ἍΑ 
35 “2314 Β νς 3314; (ΤΠυϊος 2314 γ75; 12314 κ': 1423 (Ὁ) 
36 Γενεπταιξαν μ75 (ΚΝ) Β νς )})ὲ (Α) (ὦ) 36 ὁΘανς Ψὶ 

30 Ηο»5.10:8 

283 [{κ 23:38-46 

238 Ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ “'γεγραμμένη ἐπ᾽ αὐτῷ" πγράμ- 

μασιν “Ἑλληνικοῖς καὶ ἹΡωμαϊκοῖς καὶ 'Εβραϊκοῖςν᾽ 

ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΒΑΣΙΛΕῪΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ. 

39Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακοῦργων ἐβλασφήμει 

αὐτόν, λέγων, “ΓΕἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, σῶσον σεαυτὸν καὶ 

ἡμᾶς." 
40 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος "ἐπετίμα αὐτῷ, "Γλέγων, 

“Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν Θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶν 

41 Καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως, ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν 

ἀπολαμβάνομεν: οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε." 42 Καὶ 

ἔλεγε ο'τῷ ᾿Ιησοῦ, “Μνήσθητί μου, ΘΖΚύριε, ὅταν ἔλθῃς “ἐν 

τῇ βασιλείᾳ" σου." 
43 Καὶ εἶπεν αὐτῷ πὸ ᾿Ιησοῦςν, “᾿Αμὴν “λέγω σοιΐ, 

σήμερον μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ Παραδείσῳ." 

ΙΘςις 19 οἡῇ ἴῃ 6 (ῖοϑς95 

(Μι. 27:45-56; ΜΚ. 15:33 -41;η. 19:28 -30) 

44 “Ἣν δὲ ὡσεὶ ὥρα ἕκτη, καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην 

τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης.' 45 “'Καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος", “καὶ 

ἐσχίσθη" τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον. 

46 Καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε, “Πάτερ, 

«εἰς χεῖράς σου "παραθήσομαι τὸ πνεῦμά μου.»΄ “Καὶ 

ταῦτα" εἰπὼν ἐξέπνευσεν. 

144 ενατης 3ὲ ΘΑ, οΥν νβ ἐεννατης ΤᾺ 

428 “'επ αὐτω Ε νς »9ὲ᾽; (επ᾿ αυὐτω γεγραμμενη 6"; επιγεγραμμενη 

επ αὐτῶ ΑἹ) 
38 Π6 νς 3 ὲ 4 (γραμμασιν Ελληνικοις Ρωμαικοις Εβραικοις δ") 

38 “23.61 6 νς 3ὲλ; (-6 ο) 39 γουχι Θ ν5 3ὲκΑ 
40 "'επιτιμων Θ νς ϑὲᾳ 40 "Ζεφη Θ ν9ς ϑὲα 

42 οἹ 26 νς 3 4 42 ΄εἰς την βασιλειαν ψ75Β ν5 Μέκας 

43 Π6 νς ϑϑὲας 43 δ νς ϑὲκα 
44 και ην ηδη Θ νς »9ὲ Α; (και ην Ἀ) 

45 ἡἸτου ηλιου εκλιτοντος ψμ75" » ΟἿ" (τ, ηλ. ἐεκλειπτοντος Β) ν5 ΨίΑ 

45 ΄ξΖεσχισθη δε Θ νς ἍὲΑ 46 Γπαρατιθεμαι ΘΑ ν5.  Μ 

46 ΄τουτο δε Θ ν5 ΜΑ 

46 Ρς. 31:5 
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47 ᾿Ιδὼν δὲ ὁ “ἑκατόνταρχος τὸ γενόμενον "ἐδόξασε 
τὸν Θεόν, λέγων, “Ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν." 
48 Καὶ πάντες οἱ συμπ᾿αραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν θεωρίαν 
ταύτην, “θεωροῦντες τὰ γενόμενα), τύπτοντες ϑἑαυτῶν τὰ 
στήθη ὑπέστρεφον. 49 Εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ γνωστοὶ 
"Ιαὐτοῦ Τ μακρόθεν καὶ γυναῖκες αἱ “Ζσυνακολουθήσασαι 
αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ὁρῶσαι ταῦτα. 

Ἰθϑὺ5 [5 Βυτίθα ἰη [οϑθρῇ 5 ΤοπΊρ 
(ΜΕ. 27:57-61; ΜΚ. 15:42-47; η.19:38-42) 

50 Καὶ ἰδού, ἀνὴρ ὀνόματι ᾿Ιωσήῳφ, βουλευτὴς ὑπάρχων, 
τ ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος 51 (οὗτος οὐκ ἦν συγκατα- 
τεθειμένος τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν) ἀπὸ 
᾿Αριμαθαίας πόλεως τῶν ᾿Ιουδαίων, ὃς καὶ προσεδέχετο 
πκαὶ αὐτὸς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, 52 οὗτος προσελθὼν 
τῷ Πιλάτῳ ἠτήσατο τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ. 53 Καὶ καθελὼν 
θαὐτὸ ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι, καὶ ἔθηκεν ταὐτὸ ἐν 
μνήματι λαξευτῷ, οὗ οὐκ ἦν “οὐδέπω οὐδεὶς" κείμενος. 
“4 Καὶ ἡμέρα ἦν "Παρασκευή: σάββατονξΖ ἐπέφωσκε. 
55 Κατακολουθήσασαι δὲ γυναῖκες, αἵτινες ἦσαν συν- 
εληλυθυῖαι “αὐτῷ ἐκ τῆς Γαλιλαίαςϊ, ἐθεάσαντο τὸ 
μνημεῖον καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ. 56 Ὑποστρέψασαι 
δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα. 

"τττὰὰτὰϑυπσνσσονσοννσνονΠΠΠΠΠΠΝΝΝΝΝΝΟΝΒΝΝΝΝΝΝΝΝΝΕΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΒΝΒΒΝΝΝΝΝΝΒΝΝΕΝΕΝΝΝΝΝΝΟΒΟΝΟΒΒΝΒΒΒΒΝΒΒΒΟΒΟΒΒΟΝΟΝΟΒΟΒΟΝΒΟΝΒΝΒΒΒΌΒΟΝΟΝ 

.51 καὶ ΜΑ, ΤΆ νς -- Μ6, οὲ 
254 σαββατον ϑϑὲΑ νΞ και σαββατον 6, ΤΆ οε 
355 δε Ψέίνας νς Ἐ αι 5758, Οἐε νς και ΤΆ 

47 «εκατονταρχης Θ νς ϑέας 47 γεδοξαζεν Θ ν5 ϑϑὲκς 
48 “θεωρησαντες τα γενομενα 6 νς5 "3)ὲ; (-- Α) 
48 ΘΑ νς Μὲ 49 γίαυτω ψ75ΒΑ νς Ψϑέκο 
49 Ταπο Θ νς ϑὲας 49 γ"Σξσυνακολουθουσαι Θ νς 3ὲΑ 
50 Τκαι 6, [(ε] νς ΒᾺ σήπθνς ΜΑ 
53 6 υς ἃ 53 Γαυτον ΟΕ νς 3ϑέγδα 
53 "οὐδεις οὐττω ψ75ΒΑ νβ Μ; (ουδεις ουδεττω ΝΟ) 
54 "παρασκευης 6 νς 3) ̓Α 55 “2-41 Θ (Ο"")ὴ νς 3 Α 
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Τῇ Ορθη ΤοπΊθΌ: ΗΘ ἰ5 Κίϑβθη 

(Μι. 28:1-8; ΜΚ. 16:1-8; |η. 20:1-10] 

δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων, ὄρθρου βαθέως; “ἦλθον ἐπὶ 

τὸ μνῆμα) φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα, “καί τινες σὺν 

αὐταῖς. 2 Εὖρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ 

μνημείου. 3 “Καὶ εἰσελθοῦσαι" οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου 

᾿Ιησοῦ. 4 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ "διαπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ 

τούτου, καὶ ἰδού, ἄνδρες δύοΣ ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν 

ἐσθήσεσιν ἀστραπτούσαις." 5. ᾿Εεμφόβων δὲ γενομένων 

αὐτῶν καὶ κλινουσῶν “τὸ πρόσωπον" εἰς τὴν γῆν, εἶπον 

πρὸς αὐτάς, “Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν 

6 Οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ᾽ ἠγέρθη! Μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν 

ὑμῖν ἔτι ὧν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, 7 λέγων "ὅτι δεῖ τὸν Υἱὸν 

τοῦ ᾿Ανθρώπουϊ παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἅμαρ- 

τωλῶν, καὶ σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. 

8 Καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ. ᾿Ν : 

9 Καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου, ἀπήγγειλαν 

ταῦτα πάντας τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσι τοῖς λοιττοῖς. 1 σαν 

δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ ᾿Ιωάννα καὶ Μαρία" Ιακώβου, 

καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς, ϑαΐ ἔλεγον πρὸς τοῦς ἅπο- 

στόλους ταῦτα. 11 Καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν. ὡσεὶ 

λῆρος τὰ ῥήματα "αὐτῶν, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. 12 Ο δὲ 

Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας 

βλέπει τὰ ὀθόνια “κείμενα μόνα: καὶ ἀπῆλθε πρὸς ἕαυτὸν 

θαυμάζων τὸ γεγονός. 

24 Καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν. Τῇ 

σσαδααααασαααααααααααδιιτ
ιύιπιτ - - “  -Ο  σὐπ΄πὶ΄͵ 

ππππισστπὰσσσσισσσσαι 

11 βαθεως ΜΡΙ͂ΘΑ, Οε ν5 βαθεος Μ’, ΤᾺ 

24 ἀνδρες δυο 3ὲ ΘΑ, ΟΥ ν5 δυο ανδρες ΤᾺ 

39 αἀπηγγειλαν Ψ3ὲ 6 (Ά.0) Α, Οε ν5 ἀπεγγειλαν ΤΆ 

49 ταῦτα παντα Μρ'"γ}75ΒΑ, ΤΆ (γε νς παντὰα ταυτα ΜΙ" κ 

510 Μαρια Μὶ, ΤᾺ ν5 Ἑη ΜΡΘ (Β.0) Α, Οε 

1 ΄επι το μνημα ηλθον Β (μνημεῖον ίογ μνημα γ75Ν) νς ΨἌὲα (ηλθον 

επτι το μνημειον ΟἿ) 156 νς 3 ὲΑ 

3 Γεἰσελθουσαι δε Θ ν5 33 4 4 ταπορεῖισθαι Θ ν5 33 Α : 

4 'εσθητι αστραπτουση Ὁ ν5 Μὲ (Α) (Ο) 5΄τὰ προσωπα Θ νϑ5 ἍΜΑ 

7 53.612 6 (("") νς 31 1096 (μ᾿) αν. Μ 

11 τταυτα Θ (μ.0) ν5 Ἄδα 12 96 (μ.Ο) νς 33 Α 
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Τῇ Βοδα ἴο ἘΠΊ ΠηΔιιΙς 

(ΜΚ. 16:12,13) 

13 Καὶ ἰδού, δύο ἐξ αὐτῶν ΄ἦσαν πορευόμενοι ἐν αὐτῇ τῇ 

ἡμέρᾳ" εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀτπτὸ 
᾿Ιερουσαλήμ, ἡ ὄνομα ᾿Εμμαούς. 14 Καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς 

ἀλλήλους περὶ ττάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων. 15 Καὶ 
ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν, καὶ αὐτὸς 9ὁ 
᾿Ιησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς. 16 Οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ 
αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν. 

17 Εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς, “Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὗς 
ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες, καὶ "ἐστε 
σκυθρωπττοί ΄ 

18 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ εἷς “ᾧ ὄνομα" Κλεοττᾶς, εἶπε πρὸς 
αὐτόν, “Σὺ μόνος παροικεῖς! ᾿Ιερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνως 
τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις 

19 Καὶ εἶττεν αὐτοῖς, “ΠοΙαϑ΄ 
Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, “Τὰ περὶ ᾿Ιησοῦ τοῦ ΓΝαζωραίου, ὃς 

ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ 
ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ, 20 ὅπως τε 
τταρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς 
κρίμα θανάτου, καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. 21 Ἡμεῖς δὲ 
ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν 
᾿Ισραήλ. ᾿Αλλά γε Τ σὺν πᾶσι τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέ- 
ραν ἄγει Θσήμερον ἀφ᾽ οὗ ταῦτα ἐγένετο. 22 ᾿Αλλὰ καὶ 
γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς, γενόμεναι Γὄρ- 
θριαι ἐπὶ τὸ μνημεῖον. 23 Καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ, 
ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἱ 
λέγουσιν αὐτὸν ζῆν. 24 Καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ 
τὸ μνημεῖον καὶ εὗρον οὕτω καθὼς καὶ αἱ γυναῖκες εἶττον: 
αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον." 

18 παροικεῖς 3ὲ Θ (μ.0) Α, ΟΥ νς Ἐεν ΤᾺ 
219 ος ΜΟ6 (Ά.0)Α, ΤΆ Οε νς ὡς Μ' 

13 .3-612 γ758Β (35461 δε 2 κἢ) νς Μὲ (ωρα ἴοι ημερα Α) 

15 96 (ᾳ.Ο)Α ν9ς Μὲ 17 Γεσταθησαν 6 (μ.0) Α."6 νς 9})) 
18 96 (ᾳ.0) ν» ΜΑ 18 'ονοματι Θ (μ.Ο) νς 33 Α 
19 "Ναζαρηνου Θ (μ.Ο)νς ϑὲᾳΑ 21 τκαι 6 (ᾳ.Ο) νς ϑὲα 
21 96 (μ.Ο) νς ϑϑὲα 22 τορθριναι Θ (Β.0) Α νς ᾿)ὲ 

287 [{|ΚΕ 24:25-38 

4 Ὁ7 25 Καὶ αὐτὸς εἶπε πρὸς αὐτούς, “ἾΩ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς 
τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ 
προφῆται! 26 Οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ 
εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦν΄ 27 Καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ 
Μωσέως καὶ ἀττὸ πάντων τῶν προφητῶν, "διηρμήνευεν 

αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς Γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ. 
28 Καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν κώμην οὗ ἐπορεύοντο, καὶ αὐτὸς 

Γῃτροσετποιεῖτο Γπορρωτέρω πορεύεσθαι. 29 Καὶ παρε- 
βιάσαντο αὐτόν, λέγοντες, “Μεῖνον μεθ᾽ ἡμῶν, ὅτι πρὸς 
ἑσπέραν ἐστί, καὶ κέκλικεν Τ ἡ ἡμέρα." Καὶ εἰσῆλθε τοῦ 
μεῖναι σὺν αὐτοῖς. 30 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακλιθῆναι 

αὐτὸν μετ᾿ αὐτῶν, λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησε, καὶ κλάσας 
ἐπεδίδου αὐτοῖς. 31 Αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ 
ἐπέγνωσαν αὐτόν: καὶ αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ᾽ 
αὐτῶν. 32 Καὶ εἶττον πρὸς ἀλλήλους, “Οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν 
καιομένη ἦν Ξὲν ἡμῖνν ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ, ϑκαὶ ὡς 
διήνοιγεν ἡμῖν τὰς Γραφάς 33 Καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ 

ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς ᾿Ιερουσαλήμ, καὶ εὗρον Γσυνηθροισ- 
μένους τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς, 34 λέγοντας ὅτι 
“Τ᾽ ῃγέρθη ὁ Κύριος ὄντως καὶ ὥφθη Σίμωνι!" 35 Καὶ αὐτοὶ 
ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ 
κλάσει τοῦ ἄρτου. 

Ἰθσς Αρρθαϑῖϑ ἴο Ηἰς ᾿)]ςείρίθς 

(ΜΚ. 16:14; ]η. 20:19,20) 

36 Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων;,' αὐτὸς Πὸ ᾿Ιησοῦςν ἔστη 
ἐν μέσῳ αὐτῶν, καὶ λέγει αὐτοῖς, “Εἰρήνη ὑμῖν." 
237 Πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα 
θεωρεῖν. 38 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Τί τεταραγμένοι ἐστέ Καὶ 

13 λαλουντων ΜΡΙΘ (μ.0) Α, ΤᾺ Οε νς και Μοὶ 

27 Γδιερμηνευσεν ψ75Β νς Μ (διερμηνεῦεν ΑἸ); (διερμηνευειν κὮἢ 
28 "'προσεποιησατο Θ (μ.0) Α νς δὲ 
28 "ἔπορρωτερον ψῆ5ΒᾺ ν5 Μὲ (τορρωτερωτερω Ν᾽") 
29 τῃδη Θ (Ὁ νς 3 Α 32 Ὀγ75Β νς Ψέ κα, [(ε] 

32 96 (ᾳ.Ο) νς ϑὲκ 33 γηθροισμενους Θ (μ.Ο) νς ϑὲΑ 
34 “41.3 Θ (ᾳ.Ο) νς ἌἌ α 36 56 (μ.Ο) ν5ς 3 



24:39-51 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 28δὃ 

διὰ τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν “ταῖς καρδίαις" ὑμῶν 

39 Ἴϊἰδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου, ὅτι ᾿Ταὐτὸς 

ἐγώ εἰμιῦ. Ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ 

ὀστέα οὐκ ἔχει, καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα.“ 40 Καὶ τοῦτο 

εἰπὼν ἐπέδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας. 

41 Ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ 

θαυμαζόντων, εἶπεν αὐτοῖς, ω Ἔχετέ ΤΙ βρώσιμον ἐνθάδε" 

42 Οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος, Πκαὶ ἀπὸ 

μελισσίου κηρίουν. 43 Καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν. 

Ιθςιις Ορθϑης ἰῃ6 δεγιρίυγθϑ 

44 Εἶττε δὲ ταὐτοῖς, “Οὗτοι οἱ λόγοι Τ' οὺς ἐλάλησα πρὸς 

ὑμᾶς ἔτι ὧν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ 

γεγραμμένα ἐν τῷ Νόμῳ Μωσέως καὶ 12 Προφήταις καὶ 

Ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ." 45 Τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ 

συνιέναι τὰς Γραφάς. 46 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι “Οὕτω 

γέγραπται, Ξκαὶ οὕτως ἔδειν παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ 

ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, 47 καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ 

τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν "ἱκαὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς 

πάντα τὰ ἔθνη, ΠΡ ΘΠ ΟΝ ἀττὸ ᾿Ιερουσαλήμ. 48 Ὑμεῖς 

οδέ “ἐστε μάρτυρες" τούτων. 49 Καὶ 9 Ἰδού, ἐγὼ ἄπο- 

στέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πατρός μου ἐφ᾽ ὑμᾶς: 

ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει 92᾽᾿Ιερουσαλὴμ ἕως οὗ 

ἐνδύσησθε “δύναμιν ἐξ ὕψους." 

Ιθςιις Αφεθηαᾶς ἴο ἤθᾶάνθη 

(ΜΚ. 16:19, 20; Ας. 1:9-11) 

50 ᾿Εεξήγαγε δὲ αὐτοὺς Θἔξω ἕως "εἰς Βηθανίαν, καὶ 

ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς. 571 Καὶ 

πα “σα ἝἝΨἝΨἝΨἝΨΝΦΦΨΌΨοὉ ὦ  σππππὰππσπσασπ΄απππσπσπσασαπασσσσσσσσανοο,
 

38 τη καρδια ψ75Β ν5 ΨέκΑ 39 “231 6 (μ.Ο) νς 3ὲα 

40 Γεδειξεν 6 (μᾳ.Ο) ν5 3 42 56 (μ.0) Α ν9ς ὲ 
44 προς αὐτους Θ (Β.0) ν5 ϑὲκ 44 τίμου ψ75ΒΑ νς Μὲν 

44 τξτοις ψμ758 (εν τοις ΜΝ) ν5 ΜΊΑ 46 6 νς 3Α 

47 "'εἰς Θ νς 3 ας 47 ὙΠ Θνς ϑέγηδα 

48 96 νς 3ὲΑ 48 “2 γ758Β νς ϑὲκ (Α); ὩἹ ο" 
49 οἵμῆδῃ νς )ὲ ΒΑΟ, [Οε] 49 926 νς ΠΝ 

49 “231 Θ νς 3 Α 50 96 νς ϑϑὲΑ, [Οε] 50 Γπρος Θ ν5 ἍὲΑ 

289 ΕΚ 24:52,53 

ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτούς, διέστη ἀπ᾽ 
αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν. 52 Καὶ αὐτοὶ 
προσκυνήσαντες αὐτόν, ὑπέστρεψαν εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ 
μετὰ χαρᾶς μεγάλης, 53 καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ 
παἰνούντες καὶΝ εὐλογοῦντες τὸν Θεόν. Ο᾽Αμήν. 

53 Π6 νς ἃ 53 96 νς ΒΑ 



291 ΙΘΗΝ 1:16-26 

εἶπον, ΄᾿Ο ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, 
ὅτι πρῶτός μου ἦν.΄ 16 "Καὶ ἐκ τοῦ τληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς 
πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος. 17 Ὅτι ὁ νόμος 
διὰ Μωσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ ᾿Ιησοῦ 

ΚΑΤΑ ΙΟΑΝΝΗΝ Χριστοῦ ἐγένετο. 18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε. 9 Ὁ 
μονογενὴς "Υἱός, ὁ ὧν εἰς τὸν κόλττον τοῦ Πατρός, ἐκεῖνος 
ἐξηγήσατο." 

Ιοῆη ἴῃ Βαρίϊςῖ Ργθρᾶγθς ἰῃ 6 ννᾶγ 

19 Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ ᾿Ιωάννου ὅτε ἀπέ- 
στειλαν 7 οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἐξ ᾿Ιεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευίτας 

Ιη ἴΠ6 Βαρίπηίηβ ννᾶ5 ἴΠ6 ννογὰ ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν, “Σὺ τίς εἶν΄ 
Ἐ- τ ᾿ 20 Καὶ ὡμολόγησε, καὶ οὐκ ἠρνήσ ὶ ὡμολό ὅ 
ά Ν ἀργῇ ἦν ὁ Λό Ὶ ὁ Λό ι ὃς τὲ , Ὶ ; ἠρνήσατο, καὶ ὠμολόγησεν ὅτι 
ὰ ἀρχῇ ἦν παν, δε ὁ Λογὸς ν προς Τὸν ρον ΚαῚ ““Οὐκ εἰμὶ ἐγὼϊ ὁ Χριστός." 

5. “Ὁ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. ὗτος ἦν ἐν ἃ πρὸς τὸν Θεόν. ὩΕΉΝΗῚ Ἀτεσι ιν με δ) πονῖν Σέ ΤΩΝ οδλν εν συθὲν ες νοός τ νδν 
᾿ ΣΝ μον νον Στ ΔΑ ρΧῇ Πρὸς ἐσ 21 Καὶ ηρώτησαν αὐτόν, ““Τί οὖν ᾿Ηλίας εἶ σύϑ΄ 

3 Πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ Καὶ λέγει, “Οὐκ εἰμί." 

ἕν ὃ γέγονεν. 4 ᾽εν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν “Ὁ Προ τῆς " σύ’ 
) ’΄ ᾿ Ν - ) - ’ ᾽ὔ Ν « Κ τί ξ , ᾿ Ξ ἐνθαν Φ 

ἀνθρώπων. μὰ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ η σκοτία Καὶ ἀπεκρίθη, “Οὐ. 

τ κατε εν. ΕΣ μ , - “Ὅτ, ’ Ξϑὦ » ΄ αὐτὸ οὐ κατέλαβ 22 Εἶπον οὖν αὐτῷ, “Τίς εἶ, ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς 
πέμψασιν ἡμᾶς Τί λέγεις περὶ σεαυτοῦϑ΄ 

Ιοῇη δϑηΐϊ ἴο ννιῖη θ 95 23 ἄγω πο 

6 ᾿εγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, ὄνομα “᾿Εγὼ «φωνὴ βοῶντος: 

αὐτῷ ᾿Ιωάννης. 7 Οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, να Ἐν τῇ ἐρήμῳ εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου,» 

μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσι δι καθὼς εἶπττεν Ἡσαΐας ὁ προφήτης." 

αὐτοῦ. 8 Οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς ἀλλ᾽ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ 

τοῦ φωτός. 9 Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ὃ φωτίζει πτάντα 

ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. 10 ᾽Εν τῷ κόσμῳ ἦν, 

καὶ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ 

ἔγνω. ΤΊ Εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. 

12 Ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα 

Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ: 13 οἱ 

οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ [πη ἸΙοῆη Θ Ξ γόϑ 75ΧΒ0 

θελήματος ἀνδρός, ἀλλ᾽ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν. 

24 Καὶ Θοἱ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων. 25 Καὶ 
ηρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ, “Τί οὖν βαπτίζεις εἰ σὺ 
οὐκ εἶ ὁ Χριστὸς "'οὔτε ᾿Ηλίας "Ζοῦύτε ὁ Προφήτης 

26 ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιωάννης λέγων, “᾿Εγὼ βαπτίζω 
ἐν ὕδατι, μέσος ὁδὲ ὑμῶν ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 

16 Γοτι Ὁ νς 33ὲΑ 18 96 νς ϑέγτδα 18 ΓΘεος Θ νς ἍΠΑ 

19 προς αὐυτον ΒΟ" (αἴζογ Λευιτας Α), [Ὁε] νς Μμδ56 75χκ 
20 “312 ΘΑ νς ὲὶ 

14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ 21 “12534 γ750" (τις 2534 μόδὴ νς 33} Α; (52134 Β; 1-4 κ) 

ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ 24 ὁθαννς 9}ὶ 25 γ"' Ζρυδε ΘΑ ν5 ))ὲ 26 96 νς 31 Α 

Πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. 15 ᾿Ιωάννης 

μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγε λέγων, “Οὗτος ἦν ὃν 

Τῇ ννοταὰ Βϑθεοπῆθς Εἰθϑῇ 

23 Ις. 40:3 

εὐδι οῶδ δ. 
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27 ΠΙΑὐτός ἐστινὴ ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, "ὃς ἔμπροσθέν 

μου γέγονεν,Ν οὗ “ἐγὼ οὐκ εἰμὶ᾽ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν 

ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος." 28 Ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο' 

πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, ὅπου ἦν Τ᾿ Ιωάννης βαπτίζων. 

ΒομοΙα Π 6 [ἀπ οἱ οα 

29 Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν ᾿Ιησοῦν ἐρχόμενον πρὸς 

αὐτὸν καὶ λέγει, “Ἴδε ὁ ᾿Αμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν 

ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου! 30 Οὗτός ἐστι περὶ οὗ ἐγὼ εἶπον, 

“᾿Οπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι 

πρῶτός μου ἦν. 31 Κἀγὼ οὐκ δειν αὐτόν: ἀλλ᾽ ἵνα 

φανερωθῇ τῷ ᾿Ισραήλ, διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν τῷ ὕδατι 
βαπτίζων." 32 Καὶ ἐμαρτύρησεν; ᾿Ιωάννης λέγων ὅτι 

“Τεθέαμαι τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν“ ἐξ 

οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ᾽ αὐτόν. 33 Κἀγὼ οὐκ ἤδειν αὐτόν, 

ἀλλ᾽ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἶπεν, 

“Ἔφ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾽ 
αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν Πνεύματι ᾿Αγίῳ.΄ 
34 Κἀγὼ ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Υἱὸς 
τοῦ Θεοῦ." 

699 ( Α||ς Ηἰς Εἰγοῖ ᾿᾿ςεῖρίθς 

35 Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ ᾿Ιωάννης καὶ ἐκ τῶν 
μαθητῶν αὐτοῦ δύο. 36 Καὶ ἐμβλέψας τῷ ᾿Ιησοῦ περι- 

πατοῦντι, λέγει, “δε ὁ ᾿Αμνὸς τοῦ Θεοῦ!" 37 Καὶ ἤκουσαν 
αὐτοῦ οἱ δύο μαθηταὶ λαλοῦντος, καὶ ἠκολούθησαν 
τῷ ᾿Ιησοῦ. 

128 εν Βηθανια εἐγενετο Μψ’ ΒΑΘ, (γε νβ εν Ββιθαβαρα εγενετο Μ' 
νβ» εν Ββηθαβαρα εγενετο ΤΆ ν5 εγενετο εν βΒηθανια μδ "5" 

229 βλεπει ΜΡΙ͂ΘΑ, Οε νβς τ ,οωαννης Με, ΤΆ 

332 ἐμαρτυρησεν ΜΘΑ, ΤΆ (εν το Μ' 

432 καταβαινον ὡσει περιστεραν Μρίμόδ͵, ΤῈ νβ καταβαινον ὡς 
περιστεραν Μρ'ψμ7ἩὍΒΑΟ, Ογ νς ὡς περιστεραν καταβαινον Ν᾿ὶ 

27 π' 26 νς ϑὲΑ 27 "231 Β, [(Ἅ] νας Ψϑὲα; 23 6) 
28 Το 6 νς ϑὲᾳὰ 30 "ὑπερ 6 νς 33ὲα 31 96 νς ἌὲΑ 

37 2.41 ΝΒ νς 33ὲ4; (2314 γμ66 750}) 

293 ΙΘΗΝ 1:38-45 

38 Στραφεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς 
ἀκολουθοῦντας, λέγει αὐτοῖς, “Τί ζητεῖτε ́́ 

Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, “'Ραββί΄ (ὃ λέγεται "ἑρμηνευόμενον 
Διδάσκαλε), “ποῦ μένεις 

39 Λέγει αὐτοῖς, “ὋἜρχεσθε καὶ "ἴδετε. Ἦλθον Τ καὶ 
εἶδον ποῦ μένει, καὶ παρ᾽ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν 
ἐκείνην. Ὥρα ἦν ὡς δεκάτη. 

40 Ἢν ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν 
δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ ᾿Ιωάννου καὶ ἀκολουθησάντων 
αὐτῷ. 41 Εὑρίσκει οὗτος "πρῶτος τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον 
Σίμωνα, καὶ λέγει αὐτῷ, “Εὑρήκαμεν τὸν Μεσίαν 2 (ὅ ἐστι 
μεθερμηνευόμενον" Χριστός). 42 ΟΚαὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς 
τὸν ᾿Ιησοῦν. 

᾿εμββλέψας“ αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε, “Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς 
“᾿Ιωνᾶ. Σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς΄ (ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος.. 

᾿θςς5 (||ς ΡΏΠΙΡ ἃπα Ναίμηδοι 

43 Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν" ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, 
καὶ εὑρίσκει Φίλιττπτον καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς,5 “᾿Ακο- 
λούθει μοι.΄ 44 Ἢν δὲ ὁ Φίλιππος ἀττὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς 
πόλεως ᾿Ανδρέου καὶ Πέτρου. 

45 Εὑρίσκει Φίλιπτπτος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ, 
“Ὁὁν ἔγραψε Μωσῆς ἐν τῷ Νόμῳ καὶ οἱ Προφῆται 
εὑρήκαμεν -- ᾿Ιησοῦν ϑὁτὸν υἱὸν τοῦ7 ᾿Ιωσὴφ τὸν ἀπὸ 

8 ’»ὔ Ναζαρέτ΄". 

.39 ὡρα 3έΘΑ, οε νβς “ δε, ΤΆ 
241 Μεσιαν Ξ9ὲ νς Μεσσιαν Θ᾽ (ἃ.0) Α, ΤΆ Οτε 

341 μεθερμηνευομενον Ψ3ὲθΘ (κ.0) Α, οε ν5 Ἐο, ΤᾺ 
442 ἐμβλειψας ΜρίμόόνΒα, Οεἐε νς δε Μρ'γ75, ΤᾺ 

543 ηθελησεν Ψὲ 6 (0) Α, Οε ν5 Ἐοησους, ΤΆ 
“43 οΙησους Μρίμόό 75 ΒΑ (--ο Νἢ), Οὐ νς -- Μρὶ, ΤᾺ 
745 του ΜΡ (Β.0), ΤΆ Οε νβ -- ΜΡίᾳ 
ὅ4 Ναζαρετ Μρίμϑόνβαᾳ, ΤΆ ογ νς Ναζαρεθ Μ'ψ»75"4 

28 "μεθερμηνευομενον ψῆὅΒΑΟ (μθερμηνευομενον ψμό6:) νς 3) κ᾽ 
39 τοψεσθε (μ66) 5580" νς ΨίκαΑ 39 Τρυν ΘΑ νς Μὲ 
41 ττρωτον μό56 75ΒΑ νς ΜΝ" 42 96 (μΟ)νς ἍὲΑ 
42 "Ιωαννου ψμ66 75κ (σανου ΒὉ) νς ΨἌὲΑ 45 96 (μ.Ο)νς 33᾽Α 
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44} 46 Καὶ εἶτεν αὐτῷ Ναθαναήλ, “᾿Εκ Ναζαρὲτ᾽ δύναταί τι 
ἀγαθὸν εἶναι7΄ 

Λέγει αὐτῷ 7 Φίλιτττος, “ Ἔρχου καὶ ἴδε .΄ 
47 Εἶδεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν 

καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ, “δε ἀληθῶς ᾿Ισραηλίτης ἐν ᾧ δόλος 
οὐκ ἔστι!" 

48 Λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ, “Πόθεν με γινώσκεις 

᾿Απεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, “Πρὸ τοῦ σε 
Φίλιττπττον φωνῆσαι, ὄντα ὑττὸ τὴν συκῆν, εἶδόν σε.΄ 

49 ᾿Απεκρίθη ΄“'Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ," “Ραββί, σὺ εἶ 
ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ! Σὺ ΄Ζ2Ζεἶ ὁ Βασιλεὺς" τοῦ ᾿Ισραήλ!" 

50 ᾿Απεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, “Ὅτι εἶττόν σοι͵, Τ 
ἘΪδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις Μείζω τούτων 
ὄψει.΄3 51 Καὶ λέγει αὐτῷ, “᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, Πάἀπ᾽ 
ἄρτιν ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους 
τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν Υἱὸν 
τοῦ ᾿Ανθρώπου." 

ΙΘςιι5 Τυγῆς νναῖθγ ἴο νν]πη 6 

Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ τῆς 
Γαλιλαίας, καὶ ἦν ἡ μήτηρ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἐκεῖ. 2 ᾿Εκλήθη δὲ 

καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον. 3 Καὶ 
ὑστερήσαντος οἴνου, λέγει ἡ μήτηρ τοῦ ᾿Ιησοῦ πρὸς αὐτόν, 
“Οἶνον οὐκ ἔχουσι." 

4 ΤΛέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησούς, “Τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι Οὔττω 
ἥκει ἡ ὥρα μου. 

'46 Ναζαρετ Μρίμόόνβα, ΤῈ Οε νβ Ναζαρεθ Μρὶν75 

248 ἀπεκριθη 33) γόό6 75ΒΑ, Οὐ ν5 το Ν, ΤΆ 
350 οψεῖι Μρ', ΤΆ νβ οψη ΜΡῚΘ (Ἀ.0) Α, ον 

46 Το γ75"48͵ [(ε] ν5 ϑϑὲγμόδιμκα 

49 “141 μό6 758 νς 33] Α; (Ναθαναηλ και εἰπτεν ΝἈ) 
49 “Ξ2βασιλευς εἰ γ754 (βασιλεῦ εἰ Β") νς 3ὲ γμόόκ 

50 Τοτι Θ (μ.-0) α ν5 Μὲ 51 Π6 (ᾳ Ο)νς 3 Α 
4 Τκαι μό6ΒΑ, [(ε] νς 33 γ75κ: 

205 ΙΌΗΝ 2.5-1Ὁ 

5 Λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις, “Ὅ τι ἂν λέγῃ' 

ὑμῖν, ποιήσατε. 6 Ἦσαν δὲ ἐκεῖ ὑδρίαι λίθιναι" ξ 

(κείμεναι κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν ᾿Ιουδαίων," χωροῦσαι 

ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς. 

7 Λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “Γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος." 

Καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω. ϑ8Καὶ λέγει αὐτοῖς, 
“᾿Αντλήσατε νῦν, καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ.“ "Καὶ 
ἤνεγκαν. 

9 .'ΩῶΩς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον 
γεγενημένον, καὶ οὐκ ἤδει πόθεν ἐστίν (οἱ δὲ διάκονοι 

ἤδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ) φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ 

ἀρχιτρίκλινος 10 καὶ λέγει αὐτῷ, “Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον 

τὸν καλὸν οἶνον τίθησι, καὶ ὅταν μεθυσθῶσι, ϑτότε τὸν 

ἐλάσσω: σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἀἄρτι.΄ 

ΤΊ Ταύτην “ἐποίησε τὴν ἀρχὴν" τῶν σημείων ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν 

Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσε τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ 

ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 
12 Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καπερναούμ, αὐτὸς καὶ ἡ 

μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ ϑαὐτοῦ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ: 
καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας. 

Ιθςὺς (Ιθαηϑθς ἴῃ 6 ΤοπΊρ θ 

13 Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ Πάσχα τῶν ᾿Ιουδαίων, καὶ ἀνέβη εἰς 
ἹΙεροσόλυμα ὁ ᾿Ιησοῦς. 14 Καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς 
πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστεράς, καὶ τοὺς 
κερματιστὰς καθημένους. 15 Καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ 
σχοινίων, πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ, τά τε πρόβατα 
καὶ τοὺς βόας, καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεε τὸ κέρμα, καὶ 

τὰς τραπέζας Γἀνέστρεψε. 16 Καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς 
πωλοῦσιν εἶπεν, “΄Αρατε ταῦτα ἐντεῦθεν! Μὴ ποιεῖτε τὸν 

'5. λεγη ΜΡΘ (.0) Α, ΤᾺ Ογ νβ λεγει Μοὶ 

6 “6 (κ.οὴνς ϑϑὲΑ) 6 2.61 γμ66Β (δαιων ψ}75) νς 3ὲα; Ὡ-6 κ"Ὁ) 

8 "οι δε Θ (μ.Ο) νς 33 Α 10 96 (ᾳ.Ο) νς 3 Α 
11 'ἐποιησεν ἀρχην ψ75ΒΑ ν5 ΨΜὲκ; (τρωτην ἀαρχην εποιησε ψ55") 

12 Καφαρναουμ Θ (.Ο)νς 33ὲα 12 9γ66. 758 νς ΨέκΑ, [(ε] 
15 Γαἀνετρεψεν γν5 νϑ9 39, γ75Α; (κατεστρεψεν Ν) 
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οἶκον τοῦ Πατρός μου οἶκον ἐμπορίου!" 17 ᾿Εμνήσθησαν 9δὲ 
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν, «'Ο ζῆλος τοῦ 
οἴκου σου καταφάγεταί ἷμε.» 

18 ᾿Απεκρίθησαν οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι καὶ εἶπον αὐτῷ, “Τί 
σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν, ὅτι ταῦτα ποιεῖς" 

19 ᾿Απεκρίθη2 ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς “Λύσατε τὸν 
ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν." 

20 Εἶττον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι, ““ἽΤεσσαράκοντα καὶ ἕξ ἔτεσιν 
“Ζῳὠκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς 
αὐτόνξϑ΄ 21 ᾿᾽Εκεῖνος δὲ ἔλεγε περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος 
αὐτοῦ. 22 Ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, ἐμνήσθησαν οἱ 
μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγε, καὶ ἐπίστευσαν τῇ Γραφῇ 
καὶ τῷ λόγῳ Γᾧ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς. 

695 Κηοννς ΑἸ! Ρθορίθ 

23 Ως δὲ ἦν ἐν τοῖς: ᾿Ιεροσολύμοις ἐν τῷ Πάσχα, ἐν τῇ 
ἑορτῇ, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, θεωροῦντες 
αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει. 24 Αὐτὸς δὲ Θὁ ᾿Ιησοῦς οὐκ 
ἐπίστευεν Γἑαυτὸν αὐτοῖς διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας, 
25 καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ 
ἀνθρώπου, αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκε τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. 

οι Μαβί ΒῈ Βοίη Αβδίη 

Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος 

ὄνομα αὐτῷ, ἄρχων τῶν ᾿Ιουδαίων. 2 Οὗτος ἦλθε 
πρὸς αὐτὸν νυκτὸς" καὶ εἶπεν αὐτῷ, “Ραββί, οἴδαμεν ὅτι 

117 καταφαγεται 33ὲ γ(66) 755ΜΒΑ, Ογτ νς κατεφαγε ΤᾺ 

219 ἀπεκριθη 9ϑὲγμδο 7584, Οὐ ν5 Ἔο Ν᾿, ΤΆ 

322 ελεγε(ν) 3ὲ 6 (6) Α, Οὐ νβ Ἑαυτοις ΤΆ 

423 τοις 6 (αΟ)Α, οὲ νς -- τ 

"2 προς αυτον νυκτος Μὶμθθ 75ΒΑ, Οἐ νς προς τον ἰησουν νυκτος 
Μρὶ, ΤᾺ νς νυκτος προς αυὔτον καὶ 

17 96 (ᾳ.Ο) νς 3ὲκΑ 20 -' τεσσερακοντα ψόόΝΒ'"Α νο Μὲ; (ᾧ γ75) 
20 “2 οἰκοδομηθη Θ (ἃ Ο) νς 3ὲΑ 22 τον Θ (μ.Ο)ὴνς 33ὲκ 
24 ὁγ.,»Λὐ66 758 γς κα 24 Γαυτον ΝἾΒΑ νς )} μοῦ (-- 55) 

17 Ρῥς, 69:9 

20. ΙΌΗΝ 3:3-,4 

ἀτὸ Θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος, οὐδεὶς γὰρ “ταῦτα τὰ 

σημεῖα δύναταιϊ ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς ἐὰν μὴ ἡ ὁ Θεὸς μετ᾽ 

αὐτοῦ." 
3 ᾿Απεκρίθη ὁ! ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, “᾿Αμὴν ἀμὴν 

λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν 

βασιλείαν τοῦ Θεοῦ." 
4 Λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Νικόδημος, “Πῶς δύναται 

ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὧν Μὴ δύναται εἰς τὴν 

κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ 

γεννηθῆναι 
5. ᾿Απεκρίθη3 ᾿Ιησοῦς, “᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις 

γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς 

τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 6 Τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς 

σάρξ ἐστι, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ Πνεύματος πνεῦμά 

ἐστι. 7 Μὴ θαυμάσῃς ὅτι εἶπόν σοι, Δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι 

ἄνωθεν. 8 Τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν 

αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ᾽ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ 

ὑπάγει. Οὕτως ἐστὶ πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ 

Πνεύματος." 

9 ᾿Απεκρίθη Νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῷ, “Πῶς δύναται 

ταῦτα γενέσθαι7᾽ 

10 ᾿Απεκρίθηξ ᾿Ιησοῦς κἀὶ εἶπεν αὐτῷ, “Σὺ εἶ ὁ 

διδάσκαλος τοῦ ᾿Ισραὴλ καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις Τ1Τ1Ἱ ᾿Αμὴν 

ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν καὶ ὃ ἑωράκαμεν 

μαρτυροῦμεν, καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε. 12 Εἰ 

τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε, ττῶς ἐὰν εἴττω ὑμῖν 

τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε" 13 Καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς 

τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ Υἱὸς τοῦ 

᾿Ανθρώπου Πὺ ὧν ἐν τῷ οὐρανῷ.Ν 14 Καὶ καθὼς Μωσῆς 
ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν 

13 ο Μρίνα, ΤῈ νς -- Μρίμθϑ 758, Οε 
24 ο ΜΝΑ, ΤᾺ [0ε] ν5 -- Μ' γθ6 758 
5 ἀπεκριθη Ἀ}ὲ μο6 75νᾳ, οὐ ν5 ἘΟ Β, ΤᾺ 

410 ἀπεκριθη 339ὲγμδοο 75ΒΑ, Οε νβ Το δ᾿ὶ, ΤΆ 

"12 πιστευσετε Μ' (γμ66) (ΒΑ, ΤΆ οὐ νς πιστευσητε Μὶ νϑ 

πιστευετε 75 

2.541.3 6 ((.Ο)ὰ νς Μὲ] 13 ΠΕ (μ Οὐ νς ϑὲ (--ωὧν 4.55) 
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γὶὸν τοῦ ᾿Ανθρώπου, 15 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων “εἰς αὐτὸν" 

πμὴ ἀπόληται ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 

16 “Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν 

Υἱὸν Θαὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς 

αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 17 Οὐ γὰρ 

ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν Υἱὸν ϑαὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα 

κρίνῃ τὸν κόσμον ἀλλ᾽ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ. 18 Ὁ 

πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται, ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη 

κέκριται ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς 

Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. 19 Αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλή- 

λυθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον 

τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς, ἦν γὰρ “πονηρὰ αὐτῶν τὰ ἔργα. 

20 Πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχε- 

ται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 21 Ο δὲ 

ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς ἵνα φανερωθῇ 

αὐτοῦ τὰ ἔργα ὅτι ἐν Θεῷ ἐστιν εἰργασμένα." 

Ιοῆη [Π6 Βαρίςῖ Εχα!ῖς (τοὶ 

22 Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς 

τὴν ᾿Ιουδαίαν γῆν, καὶ ἐκεῖ διέτριβε μετ᾿ αὐτῶν καὶ 

ἐβάπτιζεν. 23 Ἢν δὲ καὶ Τ᾿Ιωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν 

ἐγγὺς τοῦ Σαλήμ,' ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ. Καὶ 

παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο. 24 Οὔπω γὰρ ἦν 

βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν ὁ ᾿Ιωάννης. 25 ᾿Εγένετο οὖν 

ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν ᾿Ιωάννου μετὰ ᾿Ιουδαίουξ περὶ 

καθαρισμοῦ. 26 Καὶ ἦλθον πρὸς τὸν ᾿Ιωάννην καὶ εἶπον 

αὐτῷ, “Ραββί, ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, ᾧ σὺ 

μεμαρτύρηκας -- ἴδε οὗτος βαπτίζει, καὶ ττάντες ἔρχονται 

πρὸς αὐτόν. 

123 Σαλημ Με νς Σαλειμ ΜΘ (Β.Ο), Οε νβ Σαλλειμ α νβ Σαλεμ ΤᾺ 

2925 ἰΙουδαιου 3ὲ γῆ5ΒΑ, Οὐ νς Ιουδαιων γμ66ν", ΤᾺ 

15 εν αυὑτω γ75Β ν5 9 κ; (ἐπ᾿ αὑτον Α; επ αυὑτω 656) 

15 56 (ᾳ Ο)νς ϑὲᾳκ 16 96 (ᾳ οὴνς 33 Α 
17 96 ᾳᾳ ΟἹ) ν5 ϑὲᾳ 196 ἀν Μ 
23 Το μ66Β νς ϑὲέγ5κα 
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27 ᾿Απεκρίθη ᾿Ιωάννης καὶ εἶπεν, “Οὐ δύναται 

ἄνθρωπος λαμβάνειν Γοὐδὲν ἐὰν μὴ ἦ δεδομένον αὐτῷ ἐκ 

τοῦ οὐρανοῦ. 28 Αὐτοὶ ὑμεῖς' μαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον, Τ “Οὐκ 

εἰμβὲ ἐγὼ ὁ Χριστός, ἀλλ᾽ ὅτι “᾿Απεσταλμένος εἰμὶ 

ἔμπροσθεν ἐκείνου. 29 ᾽Ο ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος ἐστίν: 

ὁ δὲ φίλος τοῦ νυμφίου, ὁ ἑστηκὼς καὶ ἀκούων αὐτοῦ, χαρᾷ 

χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου. Αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ 

πεπλήρωται. 30 ᾿Εκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ 

ἐλαττοῦσθαι. 

31 “'Ο ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν. ᾽Ο ὧν 

ἐκ τῆς γῆς, ἐκ τῆς γῆς ἐστι καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ. ᾽Ο ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ ἐρχόμενος Ξέἐπάνω πάντων ἐστί. 32 “Καὶ ὃ 

ἑώρακε καὶ ἤκουσε, τοῦτο μαρτυρεῖ: καὶ τὴν μαρτυρίαν 

αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει. 33 ᾽Ο λαβὼν αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν 

ἐσφράγισεν ὅτι ὁ Θεὸς ἀληθής ἐστιν. 34 Ὃν γὰρ 

ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὰ ῥήματα τοῦ Θεοῦ λαλεῖ, οὐ γὰρ ἐκ 

μέτρου δίδωσιν Ξὁὸ Θεὸς᾽ τὸ Πνεῦμα. 35 ᾽Ο Πατὴρ ἀγαπᾷ 

τὸν Υἱὸν καὶ πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 36 Ὁ 

πιστεύων εἰς τὸν Υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον: ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ 

γίῷ οὐκ ὄψεται τὴν ζωήν,2Σ ἀλλ᾽ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ μένει ἐπ᾽ 

αὐτόν. 

[Θϑςιις γν ἴθθοοθς ἴο ἃ δαπγηαγΐαη ννοπηδη 

4 Ως οὖν ἔγνω ὁ Κύριος ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι ὅτι 

᾿ησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ 

᾿Ιωάννης 2 (καίτοιγε ᾿Ιησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν, ἀλλ᾽ οἱ 

μαθηταὶ αὐτοῦ), 3 ἀφῆκε τὴν ᾿Ιουδαίαν καὶ ἀπῆλθεν“ εἰς 

τὴν Γαλιλαίαν. 4 Ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς 

Σαμαρείας. 5 Ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας 

1.28 υμεις Μψ75κ νς Ἐ μοι γ»6ΒΑ, ΤΆ (γε 

236 την ζωην Μ' ν9 ζωην ΜΗ͂ΘΑ, ΤΆ (γε 
31 Κυριος ΜΘΑ, ΤΆ ν5 ἰησους Μ'Ν, Οε 

43 απηλθεί(ν) ΜΒ'Α νς Ἐ παλιν Ο, ΤΆ Οἐ 

27 γρυδε εν γδ6 75ΒἘ νς ΨὲκΑ 28 Τοτι μό6 75͵ [(Ἅ] νς Ψὲ ΒΑ 

31 Πγῆδχκενγς )ὲ μόδα, [(ε] 32 96 (ΛΟ) νς ἍὲΑ 
34 6 νς 3 Α 
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λεγομένην Συχάρ, πλησίον τοῦ χωρίου ὃ' ἔδωκεν ᾿Ιακὼβ 
Τ᾽ Ιωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ. 6 Ἢν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ ᾿Ιακώβ. 

Ὃ οὖν ᾿Ιησοῦς, κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιτορίας, ἐκαθέζετο 
οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ. Ὥρα ἦν Γὡσεὶ ἕκτη. 7 Ἔρχεται γυνὴ ἐκ 
τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ. Λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς, “Δός 
μοι Γπιεῖν.΄ ὃ Οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν 
πόλιν ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσι. 

9 Λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρεῖτις, “Πῶς σύ, 

᾿Ιουδαῖος ὦν, παρ᾽ ἐμοῦ “πιεῖν αἰτεῖς, “οὔσης γυναικὸς 
Σαμαρείτιδος ".΄ Οὐ γὰρ συγχρῶνται ᾿Ιουδαῖοι Σαμαρείταις. 

Τ0 ᾿Απεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, “Εἰ ἤδεις τὴν 
δωρεὰν τοῦ Θεοῦ καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι, 'Δός μοι "πιεῖν,᾽ 
σὺ ἂν ἤτησας αὐτὸν καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν." 

ΤΊ Λέγει αὐτῷ Πὴ γυνή,Ν “ Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις καὶ 

τὸ φρέαρ ἐστὶ βαθύ. Πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶνϑ 
12 Μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν ᾿Ιακὼβ ὃς ἔδωκεν 
ἡμῖν τὸ φρέαρ καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιε καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ 
τὰ θρέμματα αὐτοῦ 

13 ᾿Απεκρίθη2 ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, “Πᾶς ὁ πίνων ἐκ 
τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν, 14 ὃς δ᾽ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ 
ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ οὐ μὴ "διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα. 
᾿Αλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ 
ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον .΄ 

15 Λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή, “Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ 
ὕδωρ ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ ἔρχομαι ἐνθάδε ἀντλεῖν." 

16 Λέγει αὐτῇ Πὺ ᾿Ιησοῦς,Σ “Ὕπαγε, φώνησον τὸν 
ἄνδρα σου καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε." 

17 ᾿Απεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶττεν,Τ, “Οὐκ ἔχω ἄνδρα." 

᾽Ἰ5. ο Μρίψϑϑν ΒΑ, ΤῈ Οἵ νς οὐ Μρίμόδρ" 
213 ἀπεκριθη 33 ΘΑ, οὐ νβ Ἐο, ΤΆ 

315 ἐρχομαι Μ' νβ ἐρχωμαι ΜΑΟ, ΤΆ νϑ5 διερχωμαι ψμόϑπ", Ογ νϑς 
διερχομαι ψ7 8 

5. ττω 6, [6ε] ν5 3ϑὲας 6 ως ΘΑ νς Μὲ 7 Γπειν Θ νς 3 αὰ 
9 ΄πειν αἰτεῖς ΘΑ (ετεις πειν μ6δ6""4) κς 9)}} 
9.231 ΘΑ ν9ς 339ὲ; 213 γ75,), Ἰ10΄πεινθ ν9 ὥϑὲα 
ΤΊ 5,758 νς ϑέγμοόας, [ογ]; (εκεινη ἴογ ἢ γυνη μὉ) 
14 Γδιψησεῖ μ7 ΒΑ νς Μμ56; (-- οὐ μη ἴο αὐτῶ (ἢ) 
16 56 νς ϑὲ (ησους κ"4) 17 Ταυτω ΘΟ νς Μ'σνᾳ 
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4“» 

Λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς, “Καλῶς εἶπας ὅτι “᾿Ανδρα οὐκ 

ἔχω, 18 πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστι 

σου ἀνήρ: τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας." 

19 Λέγει αὐτῷ ἡ γυνή, “Κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ 

σύ. 20 Οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν, 

καὶ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν ἱΙεροσολύμοις ἐστὶν ὁ τόπος ὅπου 

δεῖ προσκυνεῖν.ἴ΄΄ 
21 Λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς, “Γύναι, πίστευσόν μοι" ὅτι 

ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν 

Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ Πατρί. 22 Ὑμεῖς προσ- 

κυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε: ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν, 

ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν ᾿Ιουδαίων ἐστίν. 23 ᾿Αλλ᾽ ἔρχεται 

ὥρα καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσ- 

κυνήσουσι τῷ Πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ: καὶ γὰρ 

ὁ Πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν. 

24 Πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν ἐν 

πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν." 

25 Λέγει αὐτῷ ἡ γυνή, “Οἶδα ὅτι Μεσίας2 ἔρχεται" (ὁ 

λεγόμενος Χριστός). “Ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν 

πάντα." 
26 Λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς, “᾿Εγώ εἰμι, ὁ λαλῶν σοι." 

Τῇ Πἰςείρ!ος νίθνν ἰμ6 ννῃϊΐθηρα Ηδινθϑῖ 

27 Καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ 

γΓἐθαύμασαν ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει: οὐδεὶς μέντοι εἶπε, 

“Τί ζητεῖς ἢ “Τί λαλεῖς μετ᾽ αὐτῆς ́ 
28 ᾿Αφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν εἰς 

τὴν πόλιν καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις, 29 “Δεῦτε, ἴδετε 

ἄνθρωπον ὃς εἶπττέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα. Μήτι οὗτός 

ἐστιν ὁ Χριστός 30 ᾿Εξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἤρχοντο 

πρὸς αὐτόν. 

.20 τω ορει τουτω ΘΑ, οε νς τουτω τω ορει ΤΆ 

225 Μεσιας 3ϑὲ νς Μεσσιας ΘΑ, ΤΕ Οε 
330 εξηλθον ΜρΙγ75ΒΑ, Οὧγ. νβ εξηλθον ουν ΜΡ μδόνκ, ΤᾺ νϑ5 καὶι 
εξηλθον Ο 

20 “ΘΑ νς Ἂ᾽ 21 ΄πιστεῦυε μοι γυναι Θ ν5 3ὲκ 

25 απαντα 6 ν9ς 3ὲκ 27 τεθαυμαζον ΘΑ ν5-Μ 
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31 Ἐν οδὲ τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταί, 

λέγοντες, “Ραββί, φάγε." 

32 ὋΟ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “᾿Εγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ἣν 

ὑμεῖς οὐκ οἴδατε." 
33 Ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους, “Μή τις 

ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν" 

34 Λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “᾿Εμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα “ποιῶ 

τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ 

ἔργον. 35 Οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι “ἽἜτι2 τετράμηνός᾽ ἐστι καὶ 

ὁ θερισμὸς ἔρχεται ᾿Ιδού, λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς 

ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας, ὅτι λευκαί εἰσι 

πρὸς θερισμὸν ἤδη! 36 ο'Καὶ ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει καὶ 

συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἵνα ὁΖκαὶ ὁ σπείρων ὁμοῦ 

χαίρῃ καὶ ὁ θερίζων. 37 ᾿Εν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν οὁ 

ἀληθινὸς ὅτι “ΓΑλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἄλλος ὁ θερίζων." 

38 ᾿Εγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε: 

ἄλλοι κεκοπιάκασι, καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσ- 

εληλύθατε." 

ςᾳαπηατ απη5 Αςςθρί [650 ις ἃ5 δανίου οἵ ἴῃ 6 ννοτγία 

39 ᾽Εκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς 

αὐτὸν τῶν Σαμαρειτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς 

μαρτυρούσης ὅτι “Εἶπέ μοι πάντα "ὅσα ἐποίησα." 40 ᾿ῶς 

οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρεῖται, ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι 

παρ᾽ αὐτοῖς: καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας. 41 Καὶ πολλῷ 

πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ, 42 τῇ τε γυναικὶ 

ἔλεγον ὅτι “Οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν, αὐτοὶ 

γὰρ ἀκηκόαμεν καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ 

Σωτὴρ τοῦ κόσμου, Πὸ Χριστός.Ν ΄΄ 

131 μαθηται ΜΡΙ͂ΘΑ, ΤᾺ Οε ν5 τ΄αύυτου Μ 

235 ετι ΜΡΙ͂ΘΑ, ΤΆ Οε ν9 - Μη 75 

335 τετραμηνος 3ὲέθα, Οοε νς τετραμηνον ΤΆ 

436 χαιρη ΜΡΙ͂ΘΑ, ΤΆ (εχ νϑ χαιρει Μρ'"α γς χαιρων ψ75" 

31 96 νς ϑέγῆδα 34 Γποιήησω Θ᾽ ν5 Ψϑὲκα 36 9ὉῸ νς 3 Α 

46 926 νς Ἄὲκα 37 ΟΒοενς Μμψόόκαᾳ; (-- νϑῖϑ6 μ75) 

29γα ΘΟ νς ϑέγοσα 42 6 νς 3ὲα 
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(Δ! Π|Θᾶπης5 γνθὶ οΠΊΘ [6915 

43 Μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν "καὶ 

ἀπῆλθενν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 44 Αὐτὸς γὰρ Θὸ ᾿Ιησοῦς 

ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ 

ἔχει. 45 Ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐδέξαντο αὐτὸν 
οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες Γὰ ἐποίησεν ἐν Ιερο- 
σολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ: καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν. 

ΙΘςιις Ηραΐὶς ἃ Νορίθπηαη'ς 50 

46 Ἦλθεν οὖν πάλιν ὁ ᾿Ιησοῦς' εἰς τὴν Κανὰ τῆς 

Γαλιλαίας ὅπου ἐποίησε τὸ ὕδωρ οἶνον. Καὶ ἦν τις βασιλικὸς 

οὗ ὁ υἱὸς ἠσθένει ἐν “Καπερναούμ. 47 Οὗτος ἀκούσας ὅτι 

᾿Ιησοῦς ἥκει ἐκ τῆς ᾿Ιουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἀττῆλθε 

πρὸς αὐτὸν καὶ ἠρώτα ϑαὐτὸν ἵνα καταβῇ καὶ ἰάσηται 

αὐτοῦ τὸν υἱόν, ἔμελλε γὰρ ἀποθνήσκειν. 

48 Εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς πρὸς αὐτόν, “᾽Εὰν μὴ σημεῖα καὶ 

τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε." 

49 Λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλικός, “Κύριε, κατάβηθι πρὶν 

ἀποθανεῖν τὸ ττ.αιδίον μου! ́ 

50 Λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, “Πορεύου: ὁ υἱός σου ζῇ.΄ “Καὶ 

ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος τῷ λόγῳ Γᾧ εἶπεν αὐτῷ ὁ 
᾿Ιησοῦς,ἦ καὶ ἐπορεύετο. 

51 Ἤδη δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος, οἱ δοῦλοι αὐτοῦ 
ΓΙ ἀττήντησαν αὐτῷ Πκαὶ ἀπήγγειλαν,Ν λέγοντες ὅτι “Ὁ 

ταῖς ΓΖσου ζῇ!" 52 ᾿Επύθετο οὖν “παρ᾽ αὐτῶν τὴν ὥραν" 

'4θ6 πιαλιν οἴησοὺυς Μῆδᾳ νς παλιν 6, Ογ νβ ο ἰησους παλιν ΤΆ 

247 ἐεμελλε(ν) ΜΡ' ν5 ημελλεί(ν) ΜΡΙ͂ΘΑ, ΤΆ Οε 

350 οἴησους 33 ΘΑ, Οε νβ του Ιησου Ν" ν5 Ιησους ΤΆ 

43 ΠΟ νς ἍὲΑ 44 οΟΘΑ ν.  Μ 45 τοσα ΘΑ νς5 Μκπ" 

46 Καφαρναουμ Θ ν5 ϑὲκα 47 96 νς 3ϑὲΑ 50 96 νς 3ϑὲας 

50 τον ψῦβϑΒΑῸΟ νς 3)ὲ μόο: (-- ον εἶπεν αὐτω Νἢ) 

51 Γυπντησαν Θ ν5 ΜΑ 51 Πγ}758 νς Μψόδας (και ηγγειλαν ἈΝ) 
51 γξαυτου ΟΑὰ ν5ς ϑϑ)ὲ 
52 "13412 μόόμας νς Μ; (την ὡραν εκεινην μ7"Β) 
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ἐν ἡ κομψότερον ἔσχε. “ΖΣΚαὶ εἷἶττον᾽ αὐτῷ ὅτι “Χθὲς ὥραν 
ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ πυρετός." 53 Ἔγνω οὖν ὁ πατὴρ 
ὅτι Οἷέν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐν ἡ εἶτεεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς 92ὅτι 
“ὋὉ υἱός σου ζῇ." Καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ 
ὅλη. 54 Τοῦτο Τπαάλιν δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν ὁ ᾿Ιησοῦς, 

ἐλθὼν ἐκ τῆς ᾿Ιουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 

Ι6ς5 Ηθαὶς ἃ Μδη αἱ ἴῃ Ροοἱ οἵ Βρίῃθςαδ 

Μετὰ ταῦτα ἦν ἡ' ἑορτὴ τῶν ᾿Ιουδαίων, καὶ ἀνέβη Θὸ 
᾿Ιησοῦς εἰς ἱΙεροσόλυμα. 2 Ἔστι δὲ ἐν τοῖς ἱερο- 

σολύμοις ἐπὶ τῇ Προβατικῇ κολυμβήθρα ἡ ἐπιλεγομένη 
᾿Ἑβραϊστὶ "[Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἔχουσα. 3. ᾽Εν ταύταις 
κατέκειτο πλῆθος πολὺ τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, 

χωλῶν, ξηρῶν, Πέκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν.Ν 

4 ΠἴΑγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμ- 

βήθρᾳ καὶ ἐτάρασσε τὸ ὕδωρ: ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς 
μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε 
κατείχετο νοσήματιν 5 Ἢν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τρι- 
άκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτηΖ ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ.Τ 

6 Τοῦτον ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι 
πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ, “Θέλεις ὑγιὴς 

γενέσθαι 
7 ᾿Απεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν, “Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ 

ἔχω ἵνα, ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς τὴν 
κολυμβήθραν, ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγώ, ἄλλος πρὸ ἐμοῦ 
καταβαίνει.΄΄ 

1 ἡ Μρίνο νς -- Μρίμοθ 75ΒἘΑ, ΤᾺ Οε 

25 τριακοντα καὶ Οκτω ετη ΜϑνΑΌ, [0Ἂε] νς τριακονταὰα οκτω ετῆη 

ΜΡΙΒ, ΤᾺ νς ετη λῆ γμδ 5 νς λῆ γ»7 
37 βαλη 3ϑὲέ ΘΑ, οε νβς βαλλη, ΤΆ ν5 εμβαλη Ο" 

52 ΄2Ζειπταν ουὐν ψ7ῆ5ΒΟ νς Ψέκα; (ειττον μ66:) 52 Γεχθες ΘΑ ν9 ᾽»Ἥ 

53 ΟἹ νς ϑέγοδα, [(ε] 53 ο2Θα νς δὶ 
54 τδε Ὁ, [(ε] νς κα 1 ομ66 7ζ5Βᾳ νς Ψϑὲκο 

2 τΓβηθζαθα κὶ νς ϑϑὲ ας; (Βηθσαιδα ψμ75Β; Βηδσαιδαν ψμ656") 
3 96 νς Ἅ᾽Α 3 ΠΘΑτ νς Ψ9ὲ 

4 "6 νς Ψὲ (Ἑ Κυριου δἴϊει γαρ, δηποτουν ἔοτ δηποτε ΑἹ) 
5 Ταυτου Ε νς ἍὲΑ 
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8ὃ Λέγει αὐτῷ ὁ ᾿ἰἸησοῦς, “;Ἔγειραι,; ἄρον τὸν κράβ- 
βατόνς σου καὶ περιτάτει.΄ 9 Καὶ εὐθέως ἐγένετο 
ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος καὶ ἦρε τὸν κράββατον αὐτοῦ καὶ 

περιεπάτει. Τ0 Ἢν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. 
Ἔλεγον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ, “Σάββατόν 

ἐστιν: Τ' οὐκ ἔξεστί σοι ἀραι τὸν κράββατον.“ Τ2 
ΤΊ Τ᾿ Απτεκρίθη αὐτοῖς, “Ὁ ποιήσας με ὑγιῆ, ἐκεῖνός μοι 

εἶπεν, “Αρον τὸν κράββατόν“ σου καὶ περιττάτει.' “ 
12 ᾿Ηρώτησαν ϑοὖν αὐτόν, “Τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ 

εἰπττών σοι, “΄Αρον τὸν κράββατόν σου" καὶ περιτάτει ́́  
13 ᾿Ο δὲ ἰαθεὶς οὐκ ἤδει τίς ἐστιν, ὁ γὰρ ᾿Ιησοῦς ἐξένευσεν, 
ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόττῳ. 

14 Μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ 

εἶπεν αὐτῷ, “;!Ἴδε ὑγιὴς γέγονας. Μηκέτι ἁμάρτανε ἵνα μὴ 
χεῖρόν τί σοι γένηται." 15 ᾿Απτῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ 

ἀνήγγειλε τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὁ ποιήσας 
αὐτὸν ὑγιῆ. 

ΗΟοηοΥ ἴῃ 6 θοη [{ἰΚθ {Π 6 ξαίῃθγ 

16 Καὶ διὰ τοῦτο ἐδίωκον “τὸν ᾿Ιησοῦν οἱ ᾿Ιουδαῖοι καὶ 

ἐζήτουν αὐτὸν ἀπτοκτεῖναι," ὅτι ταῦτα ἐποίει ἐν σαββάτῳ. 
17 .“Ο δὲ Φ᾽Ιησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς, “Ὁ Πατήρ μου 

ἕως ἄρτι ἐργάζεται κἀγὼ ἐργάζομαι." 18 Διὰ τοῦτο οὖν 
μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἀττοκτεῖναι ὅτι οὐ μόνον 

Ιδ εἐγειραι Μρ'μόδ͵ ΤᾺ νς εγειρε ΜΡΙ͂ΘΑ, Οε 

“8 κραββατον Μρίμ75, ΤᾺ νς κραβαττον Μρίμόοδβ:ας, (γ νϑ 
κραβακτον δ" , 
Ὁ κραββατον Μρ'μ75, ΤΆ νς κραβαττον ΜρίμδόΒ'Ας, Οἐ νβ κρα- 
βακτον δ 

410,7] κραββατον Μρὶ, ΤᾺ νς κραβαττον ΜΡΙ͂ΘΑ, οε. νς κρα- 
βακτον κ' 

"12 τον κραββατον σου Μ', ΤΆ ν5 τον κραβαττον σου Μὶ νς --ΕΟ, 
Οὐ νβ -- νϑῖθθ ΑἸ" 
514 τι σοι ΜρΙν, ΤᾺ νς σοι τι ΜΡΙΘΑ, σὲ 

ΤῸ Ττίκαι ΘΑ ν9. Μ 10 τέσου Ὁ νς ΜΒΑ 

11 τὸ δε μόόνο" (ος δε ψβ7ΒΑ)ν.  Μ 
12 ογμόόν νς 9ὲ μη5ς; (-- νοῖςθ α""α) 
16 .3412 6 νς 3 κ 17 ογ75νΒ νς ϑὲέγόδα, [(ε] 
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ἔλυε τὸ σάββατον ἀλλὰ καὶ Πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν Θεόν, 
ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ Θεῷ. 

19 “᾿Απεκρίνατο οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς," “᾿Αμὴν 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται ὁ Υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 
οὐδὲν ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν Πατέρα ποιοῦντα: ἃ γὰρ ἂν 
ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ ὁ Υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. 20 ᾽Ο γὰρ 
Πατὴρ φιλεῖ τὸν Υἱὸν καὶ πάντα δείκνυσιν αὐτῷ ἃ αὐτὸς 
ποιεῖ: καὶ μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα, ἵνα ὑμεῖς 
θαυμάζητε. 21 “Ὥσπερ γὰρ ὁ Πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς 
καὶ ζῳοποιεῖ, οὕτω καὶ ὁ Υἱὸς οὗς θέλει ζῳοπττοιεῖ. 22 Οὐδὲ 

γὰρ ὁ Πατὴρ κρίνει οὐδένα ἀλλὰ τὴν κρίσιν ττᾶσαν δέδωκε 
τῷ Υἱῷ, 23 ἵνα πάντες τιμῶσι τὸν Υἱὸν καθὼς τιμῶσι τὸν 

Πατέρα. Ὃ μὴ τιμῶν τὸν Υἱὸν οὐ τιμᾷ τὸν Πατέρα τὸν 
πέμψαντα αὐτόν. 

[Π{6 ἀηα ᾿υαρπηλθηΐῖ Αγ Τῆγουρῇ ἴῃ 6 δοη 

24 “᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων 
καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με, ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς 
κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς 
τὴν ζωήν. 25 ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ 
νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ νεκροὶ ᾿'ἀκούσονται τῆς φωνῆς τοῦ Υἱοῦ 
τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ ἀκούσαντες ΓΣΖζήσονται. 26 “Ὥσπερ γὰρ ὁ 
Πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτως ἔδωκε καὶ τῷ Υἱῷ 
ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ, 27 καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ καὶ 
κρίσιν ποιεῖν, ὅτι Υἱὸς ᾿Ανθρώπου ἐστί. 28 Μὴ θαυμάζετε 
τοῦτο: ὅτι ἔρχεται ὥρα ἐν ἡ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις 
“ἀκούσονται τῆς φωνῆς αὐτοῦ 29 καὶ ἐκπτοορεύσονται -- Οἱ 
τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες, εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα 
πράξαντες, εἰς ἀνάστασιν κρίσεως. 

30΄Οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀττ ἐμαυτοῦ οὐδέν. Καθὼς 
ἀκούω, κρίνω, καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ τὸ 

19 “απεκρινατο ουὐν ο ἰησους και ελεγεν αὐὑτοις μ55 (--ηοἽΙησοὺυς 
γ758Β) νς 33ὲΑ; (ελεγεν οὐν αὑτοις ο ἰΙησους ΜΝ") 
25 ΓΤ ακούυσουσιν γ75Β (ακουσωσιν μ66}) νς ΨὲΑ 
25 Γ2 ζησουσιν Θ (ἃ ΟἹ) νς 33 ̓Α 
26 “2.41 μό6 75Β νς 3,14; (-οὐτως ἴο εαὐτω ΝΜ") 
27 96 (Ὁ) α νς Ψὲ 
28 Γακουσουσιν ψ75ΒἘ (ακουσωσιν ψμόδν) νς Ἅ᾽Α 
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θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με 

οΠατρός. 

Τῇ Εοιυτίοϊα νντῖηθος ἴο [6515 

31 ““᾿Εὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἡ μαρτυρία μου 

οὐκ ἔστιν ἀληθής. 32 ἴΑλλος ἐστὶν ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ, 

καὶ οἶδα ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία ἣν μαρτυρεῖ περὶ 

ἐμοῦ. 33 Ὑμεῖς ἀπεστάλκατε πρὸς ᾿Ιωάννην, καὶ 

μεμαρτύρηκε τῇ ἀληθείᾳ. 34 ᾿Εγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου 

τὴν μαρτυρίαν λαμβάνω, ἀλλὰ ταῦτα λέγω ἵνα ὑμεῖς 

σωθῆτε. 35 ᾿᾽Εκεῖνος ἦν ὁ λύχνος ὁ καιόμενος καὶ φαίνων, 

ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε ἀγαλλιαθῆναι πρὸς ὥραν᾽ ἐν τῷ φωτὶ 

αὐτοῦ. 36 ᾿Εγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ ᾿Ιωάννου: 

τὰ γὰρ ἔργα ἃ Γἔδωκέ μοι ὁ Πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτά, 

αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ϑέἐγὼ ποιῶ, μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ὁ 

Πατήρ με ἀπέσταλκε. 37 Καὶ ὁ πέμψας με Πατήρ, αὐτὸς 

μεμαρτύρηκε περὶ ἐμοῦ. Οὔτε φωνὴν αὐτοῦ “ἀκηκόατε 

πώποτε) οὔτε εἶδος αὐτοῦ ἑωράκατε. 38 Καὶ τὸν λόγον 

αὐτοῦ οὐκ ἔχετε “μένοντα ἐν ὑμῖν,; ὅτι ὃν ἀπέστειλεν 

ἐκεῖνος, τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε. 39 - Ἐρευνᾶτε τὰς 

Γραφός, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν, 

καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ. 40 Καὶ οὐ 

θέλετε ἐλθεῖν πρός με ἵνα ζωὴν ἔχητε. 41 Δόξαν παρὰ 

ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω. 42 ᾿Αλλ᾽ ἔγνωκα ὑμᾶς, ὅτι τὴν 

ἀγάπην τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς. 43 ᾿Εγὼ ἐλήλυθα 

ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Πατρός μου, καὶ οὐ λαμβάνετέ με: ἐὰν 

ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήψεσθε. 

44 Πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι, δόξαν παρὰ ἀλλήλων 

λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ οὐ 

.1395 αγαλλιαθηναι προς ὠραν ϑέὲγόόνΒ, οε. νβ αγαλλιασθηναι 

προς ραν ΤᾺ νϑ προς ὡραν αγαλλιαθηναι α 

244 αλληλων ΜΘ (Β.Ο)ά, ΤΆ ΟΥ νβΚ ανθρώπων Μ' 

30 96 (ΛΟ) Α ν.ς Μ 36 Γδεδωκεν μόΝ ἘΒ νς ΜΑ 

36 ὁγόόνβᾳ ν5ς Μὲ 37 τεκεινος ψ75Ν 8 ν5 Ψϑὲέγοσα 

37 “21 μ7ϑ5"άν Β(Α) νς Μ; (ποτε ακηκοατε γμ5 5) 

38 7231 6 (ᾳ(.Ο)νς ἍὲΑ 39 “εραυνατε (γ»55) ΝΒ" νϑ5 Ψὲκ 
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ζητεῖτε 45 Μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς 
τὸν Πάτερα: ἔστιν ὁ κατηγορῶν ὑμῶν, Μωσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς 
ἠλπίκατε. 46Εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωσεῖ, ἐπιστεύετε ἂν 

ἐμοί, ττεερὶ γὰρ ἐμοῦ! ἐκεῖνος ἔγραψεν. 47 Εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου 
γράμμασιν οὐ πιστεύετε, πῶς τοῖς ἐμοῖς ῥήμασι 
πιστεύσετε" 

[θοὰς ἔθθας αροιιΐῖ 5000 Μμθη 

(Μι. 14:13-21; ΜΚ 6:30-44;κ.9:10-17) 

Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς πέραν τῆς θαλάσσης 

6 τῆς Γαλιλαίας, τῆς Τιβεριάδος. 2 “Καὶ ἠκολούθει" αὐτῷ 
ὄχλος πολύς, ὅτι ἑώρων ϑαὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐτπτοίει ἐπὶ 
τῶν ἀσθενούντων. 3 ᾿Ανῆλθε δὲ εἰς τὸ ὄρος ϑὸ ᾿Ιησοῦς, καὶ 
ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 4 Ἢν δὲ ἐγγὺς τὸ 
Πάσχα, ἡ ἑορτὴ τῶν ᾿Ιουδαίων. 5. ᾿Επτάρας οὖν “ὁ ᾿Ιησοῦς 
τοὺς ὀφθαλμούς," καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται 

πρὸς αὐτόν, λέγει πρὸς τὸν Φίλιπτον, “Πόθεν 
ἀγοράσομεν2 ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὕτοιξ΄ 6 Τοῦτο δὲ 
ἔλεγε πειράζων αὐτόν, αὐτὸς γὰρ ἤδει τί ἔμελλε ποιεῖν. 

7 ᾿Απεκρίθη αὐτῷ Τ Φίλιττττος, “Διακοσίων δηναρίων 

ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς, ἵνα ἕκαστος Θ' αὐτῶν βραχύ 923τι 
λάβῃ." 

ὃ Λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ᾿Ανδρέας ὁ 
ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου, 9.“΄“Ἔστι παιδάριον ϑὲν ὧδε Γ"ὸ 
ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια, ἀλλὰ ταῦτα τί 
ἐστιν εἰς τοσούτους" 

10 Εἶπε δὲ ὁ ᾿ἰΙησοῦς, “Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους 
ἀναπεσεῖν Ἢν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. 

'46 γαρ ἐμου ΜΟ (β.Ο)α, ΤΆ Οε νς ἐμοῦ γαρ Μ' 

25 ἀαγορασομεν ΜΙ", ΤῊ νς αἀγορασωμεν ΜΙ" ἀμ όΟν ΒΑ, Οἵ 

36 εμελλεί(ν) Μρίψή5 ΒΑ, ΤΆ Οἵ νβ ημελλεί(ν) Μρὶγδϑ 

2 'ηκολουθει δε μδό6 75 "ᾶμΒ νς 1 Α 
2 τεθεωρουν Β (εθεωρων ψ754) ν5 Μὲκ (εωρουν μ66) 

2 Ογόόνβα 9  Μ 3 ΟγόόμεΒ γς Ἅ 1 Α 

5..3412 ΒΑ (342 κ', 3 οφαλμους 12 μ65:) ν5 Μ 5 ΟγμδόνΒ νς ἍὲΑ 
7 Το μόόν͵ [0] νς ϑϑὲψῆδβα 7916 (( ον.  Μ 

7 ο2γ}758 γς ᾿)έγμόόκα, [(υ] 9 ΟΕ, (ᾳἨψ(Ὁ)νς ΜΑ 

9 Γος ψΒΑ νς Ψὲκ 10 ογ75ηανΒ νς 4 (ουν ψγ66) 

309 ΙΘΗΝ 0:7}: 

᾿Ανέπεσον οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν Γὡσεὶ πεν- 
τακισχίλιοι. 117 Ἔλαβε "δὲ τοὺς ἄρτους ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ 
εὐχαριστήσας διέδωκε πτοῖς μαθηταῖς, οἱ δὲ μαθηταὶν τοῖς 
ἀνακειμένοις: ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον. 
12  ᾿ῶς δὲ ἐνεπλήσθησαν, λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 
“Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι 
ἀπόληται. 13 Συνήγαγον οὖν καὶ ἐγέμισαν δώδεκα 
κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων ἃ 
Γἐπερίσσευσε τοῖς βεβρωκόσιν. 14 Οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες 
ὃ ἐποίησε σημεῖον Πὺ ᾿Ιησοῦς,Σ ἔλεγον ὅτι “Οὗτός ἐστιν 
ἀληθῶς ὁ Προφήτης ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον." 

᾿θςιις νναῖίκς οὴ [6 568 
(Μι. 14:22-33; ΜΚ. 6:45-52) 

15 ᾿Ιησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ 
ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν ϑαὐτὸν βασιλέα, ἀνε- 
χώρησεν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος. 

16 ᾿ῶς δὲ ὀψία ἐγένετο, κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
ἐπὶ τὴν θάλασσαν, 17 καὶ ἐμβάντες εἰς τὸ πλοῖον, 
ἤρχοντο πέραν τῆς θαλάσσης εἰς Καπερναούμ. Καὶ σκοτία 
ἤδη ἐγεγόνει, καὶ "οὐκ ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς. 
18 ἽΗ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος Γδιηγείρετο. 
19 ᾿εληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι ττέντε ἢ τριάκοντα, 
θεωροῦσι τὸν ᾿Ιησοῦν περιτατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ 
ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον, καὶ ἐφοβήθησαν. 

20 Ὃ δὲ λέγει αὐτοῖς, “᾿Εγώ εἰμι’ μὴ φοβεῖσθε." 
21 Ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ εὐθέως 
“τὸ πλοῖον ἐγένετοϊ ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον. 

"12 κλασματα ΜψϑνβΒΑ, ΤΆ οὐ νβ των κλασματων Μ' 
“15 εἰς ΜΡὶ νς πταλιν εἰς Μρίψ7ϑδν ΒΑ, ΤᾺ Οἵ 

10 τως γῆδν νς ϑὲέμοσα; (ος Β) ΤΊ γουν μό6ΒΑ νς 3ὲν" 
ΤΊ Πμ66 σϑνάνεβᾳ νς )}ὲ 13 Γεπερισσευσαν ψμ75Β νς ΚΑ 
14 ΠμῆϑνΒ νς 3) Α 15 ὁγῆϑη Βα νς ψ)ὲ 17 ογμῆδν νς Ἅ)Α 
17 Καφαρναουμ ψ7558 νς ἍὲΑ 17 Γουττω ΝΒ νος ϑὲκΑ 
1δ Γδιεγειρετο Β νς Ψέκα 21 5312 γ75ΒᾺ νς Ψὲκ 
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Ἰθςὼς [)]᾽Ιςςοιγθος οἡ ἴῃ Βιθδα οἵ (6 

221Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς 
θαλάσσης, "ἰδὼν ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν 
Πέκεῖνο εἰς ὃ ἐνέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ὅτι οὐ 
συνεισῆλθε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὸ 
"πλοιάριον ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον «“- 
23 “ἄλλα δὲ ἠλθε "“πλοιάρια ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ 
τόπου ὅπου ἔφαγον τὸν ἄρτον, εὐχαριστήσαντος τοῦ 
Κυρίου -- 24 ὅτε οὖν εἶδεν ὁ ὄχλος ὅτι ᾿Ιησοῦς οὐκ ἔστιν 
ἐκεῖ, οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν! αὐτοὶ εἰς “τὰ πλοῖα" 
καὶ ἦλθον εἰς Καπερναούμ, ζητοῦντες τὸν ᾿Ιησοῦν. 25 Καὶ 
εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης, εἶπον αὐτῷ, 
“Ραββί, τότε ὧδε γέγονας 

26 ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν, “᾿Αμὴν ἀμὴν 
λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με, οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα, ἀλλ᾽ ὅτι 
ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε. 27 ᾿Εργάζεσθε 
μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν 
μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου ὑμῖν 
δώσει: τοῦτον γὰρ ὁ Πατὴρ ἐσφράγισεν, ὁ Θεός." 

28 Εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν, “Τί ποιῶμεν2 ἵνα ἐργαζώμεθα 
τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦν᾽΄ 

29 ᾿Απεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Τοῦτό ἐστι τὸ 
ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἵνα "πιστεύσητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν 
ἐκεῖνος. 

30 Εἶπτον οὖν αὐτῷ, “Τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον ἵνα ἴδωμεν 
καὶ πιστεύσωμέν σοιῇ Τί ἐργάζῃ 31 Οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ 

'24 ἐενεβησαν 33᾽ΒΑ, Οἐ νβ ἀνεβησαν ψ75 ἈΝ ν5 ἐνεβησαν και ΤΆ 
228 ποιωμεν 3,3ὲ γῆδκΒα, ογ νβ ποιουμεν ΤΆ 
329 ἀπεκριθη Μψὅν νς ἜΟ ΒΑ, ΤᾺ [6] 

22 γίειδον μ75ΒᾺΑ νς )9)ὲ; (εἰδεν ") 
22 Ὠμῦ5ΒᾺ ν5 Μ; (εκεινο εἰς ο ἐνεβησαν οι μαθηται του ἰησου κ᾽) 
22 Γἔπλοιον γ}»7ΒΑ (πλοιαν ΚΝὌὮνς-ς Μ 

23.713 γ75ΒἘ νς 31 4; (εἐπελθοντων ουν κΝ) 

23 Γ"πλοια ψ75ΒἘ νς Ψέαᾳα, [ΟἍ]; (τλοιων Ν) 

24 τα πλοιαρια ψ75Β νς 3ὲΑ; (το πλοιον κὉ) 

24 «Καφαρναουμ ψ75Ἀ8Β νς Ἅὲᾳκ 29 Γπιστευητε μ75)ΒἘᾺ νς ψ}ὲ 

371 ΙΟΗΝ 6:32-42 

μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ: καθώς ἐστι γεγραμμένον, 

«ἤΑρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν.» 

32 Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω υμῖν, 

οὐ Μωσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ ὁ 

Πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν 

ἀληθινόν. 33 ᾽Ο γὰρ ἄρτος τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ." 

34 Εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν, “Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν 

ἄρτον τοῦτον." ᾿ 

35 Εἶπε 9δὲ αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “᾿Εγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς 

ζωῆς. Ὃ ἐρχόμενος πρός "ἷἶμε οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ 

πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ "Ζδιψήσῃ πώποτε. 36 ᾿Αλλ εἶπον 

ὑμῖν ὅτι καὶ ἑωράκατέ με καὶ οὐ πιστεύετε. 37 [Ἰᾶν ὃ 

δίδωσί μοι ὁ Πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός 

γμε οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω. 38 Ὅτι καταβέβηκα "ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ, οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα 

τοῦ πέμψαντός με. 39 Τοῦτο δέ ἐστι τὸ θέλημα τοῦ 

πέμψαντός με ὁΠατρός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέ μοι μὴ ἀπολέσω 

ἐξ αὐτοῦ ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸν! τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 

40 Τοῦτο Γδέ ἐστι τὸ θέλημα τοῦ “πέμψαντός με," ἵνα πᾶς 

ὁ θεωρῶν τὸν Υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν 

αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 

ΤΗΘ [ονν9 Κραςί Αραϊηϑί Ηἰ5 Τϑδοῃίηρ 

41 ᾿Εγόγγυζον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι εἶπεν, 

“᾿Εγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ." 42 Καὶ 

πσπασασδασ πα3ΘΘΞΘΞέόὀὉὩὍὌΨὌΨἝἌοὄὌιΨΨἘΨΝΣοο πα
 σσαπσαασπσσσσσνα 

139 αὐτον ΜΡὶ νς αὑτο ΜῆΘΑ ΤᾺ Ογ. 
239 τη ΜΡῚΘ νς εν τη ΜΡνΑα, ΤῈ [0] 

340 τη Μρίψ75Β0, ΤῈ νϑ εν τή Μρίψμοϑνα, [0 Ἂ] 

35 9Β νς 33 Α; (ουν κΝ) 35 Γίεμε ψ75 ἈΝ νς Ψὲᾳ 

35 "Ζδιψησει μόν ΒΑ ν95  Μ 36 ὅκα ν5 ψϑὲγμδέΒ, [(ε] 
37 Γεμε γμό6 7δν νς Ἅ ΒΑ 38 Γαπο ψόόΒΑ ν5 Ψὲκ 

39 ομόό 7ϑβᾳ νς )ὲ; (-- τουτο ἰο Πατρος Ν"Ὸ) 

40 γγαρ ΝΒΑΟ νς Μ; (-- ν75; -- τοῦτο ἴο θελημα γ}55) 
40 Πατρος μου 6 νς ΜΑ 

31 Εχ, 16:4; ΝΘῇ. 9:15; Ρς. 78:24 
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ἔλεγον, “Οὐχ οὗτός ἐστιν ᾿Ιησοῦς ὁ υἱὸς ᾿Ιωσήφ, οὗ ἡμεῖς 
οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα Πῶς Γοὖν “λέγει 
οὗτος" ὅτι ΄᾽Εκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα.᾽7΄ 

43 ᾿Απεκρίθη Ο'οὖν 92ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Μὴ 
γογγύζετε μετ᾿ ἀλλήλων. 44 Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός 
με ἐὰν μὴ ὁ Πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, “καὶ ἐγὼ" 
ἀναστήσω αὐτὸν ἐν' τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 45 Ἔστι 
γεγραμμένον ἐν τοῖς Προφήταις, «Καὶ ἔσονται πάντες 
διδακτοὶΣ Θεοῦ.» Πᾶς ϑΘοὖν ὁ ἀκούων παρὰ τοῦ Πατρὸς καὶ 
μαθὼν ἘΡΧΈΤΕΙ πρός με. 46Οὐχ ὅτι τὸν Πατέρα τις 

ἑώρακεν," εἰ μὴ ὁ ὧν παρὰ τοῦ Θεοῦ, οὗτός ἑώρακε τὸν 
Πατέρα. 47 ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων Βείς ἐμὲνΝ 

ἔχει ζωὴν αἰώνιον. 48 ᾿Εγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. 49 Οἱ 
πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ 

ἀτέθανον. δ0 Οὑτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
καταβαίνων, ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ. 
51 ᾿Εγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς. 
᾽Εάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, Γζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. 
Καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω “ἡ σάρξ μού ἐστιν ἣν ἐγὼ 
δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς." 

52 ᾿εΕμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ ᾿Ιουδαῖοι λέγοντες, 

“Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν 
53 Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 

ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ᾿Ανθρώπου καὶ 

πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. 54 Ὁ 

144 εν 33ὲ γμοδ:Βας, οἍε νς -- γ75ν, ΤᾺ 
245 διδακτοι )3)} 6 (ᾳ.γν75) α, οὐ νς Ἔ του, ΤᾺ 
345 ἀκουωὼν Μ νς ακουσας ΘΑ, ΤΆ Οε 

42 νυν γῆ5Β0 νς 3ὲγόόμκᾳ 42 λεγει Ὁ νς 3 )Α ΟἹ κ) 

43 Οἵμόό6 75νάβρ γς Σ᾽ κα 43 ΟΣ γμήϑνιάμ γς ϑὲέγόοδας 
44 'καγω 6 νς 3 ὲΑ 45 96 νς Ἅὲα 45 τεμε ψμ75 ἈΝ νς 3ὲ μόδας 

46 'εωρακεν τις γόόνς (εορακεν τις Β) ν5 Ἅὲᾳα 

47 "6 (μ.γ}75)νς 33) ἃ 49 “3.512 ΒΟ νς 3ϑέγοόκαᾳ 

51 Γζησει δαὶ ν9 Μϑὲγμοσβο 

51 “1.4, 8-12 γό6 Τδνάβ γς )ὲ; (8-12, 1.4 κ) 
52 Ταυτου γ66Β, [(ε] νς 33 ὲκο 

45 Ις. 54:13 

313 ΙΘΗΝ 6:55-65 

τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν 

αἰώνιον, “καὶ ἐγὼ" ἀναστήσω αὐτὸν' τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 

55 Ἣ γὰρ σάρξ μου "ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά 

μου "“ΞΣἀληθῶς ἐστι πόσις. 56 Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ 

πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῶ. 57 Καθὼς 

ἀπέστειλέ με ὁ ζῶν Πατήρ, κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν Πατέρα, καὶ ὁ 

τρώγων με, Κυκεινος γζήσεται δι᾽ ἐμέ. 58ὃ Οὗτός ἐστιν ὁ 

ἄρτος ὁ “ἐκ τοῦ" οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ 

πατέρες Βὑμῶν τὸ μάνναΝ καὶ ἀπέθανον. Ὃ τρώγων" 

τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα .΄ 59 Ταῦτα εἶπεν 

ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καπερναούμ. 

Μδϑηγ [᾿᾿ςείρ!θς Ταγη ἄννᾶγ ἵγοπη [6505 

60 Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπον, 

“Σκληρός ἐστιν οὗτος ὁ λόγος: τίς δύναται αὐτοῦ 

ἀκούειν 
61 Εἰδὼς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσι περὶ 

τοῦτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς, “Τοῦτο ὑμᾶς 

σκανδαλίζει 62 Ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν Υἱὸν τοῦ 

᾿Ανθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον 63 Τὸ 

Πνεῦμά ἐστι τὸ ζῳοποιοῦν: ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν. Τὰ 

ῥήματα ἃ ἐγὼ "λαλῶ ὑμῖν πνεῦμά ἐστι καὶ ζωή ἐστιν. 

64 ᾿Αλλ᾽ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἱ οὐ πιστεύουσιν." ΄Ηδει γὰρ 

ἐξ ἀρχῆς ὁ ᾿Ιησοῦς τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες καὶ τίς 

ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν. 65 Καὶ ἔλεγε, “Διὰ τοῦτο 

εἴρηκα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός μὲ ἐὰν 

μὴ ἦ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ Πατρός ὥμου." 

Ι54 αὐτον ΜΡΟ, ΤᾺ γε νς εν Μρὶο 

258 τρώγων Μ6, ΤΆ (γε ν59 Ἔμου Μ' 
358 ζησεται Μρ'μόο͵ ΤᾺ νς ζησει ΜΡΙΌ, Οε 

54 'καγω ΕΘ νς Ψὶ 
55 Γίαληθης γ75Β0 νς Μμδδ:; (-- αληθως ἴο μου ΝὮ 
55 "Ζαληθης γ75Β0 νς Μψϑοῖν" 57 Γζησει γἈΒΟῚ γος Μγοϑ 

58 εξ γ7580 ν5 ϑϑέγοόκ 58 Π6 νς ὶ 
59 «Καφαρναουμ Θ ν5 Ψὶ 60 “231 6 νς Μγ" 
63 γλελαληκα Θ (ἃ γ75ν9. Μ 6596 (ι.ν75)ν5 ὲ 
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66 ᾿Εκ τούτου πολλοὶ “ἀπῆλθον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ" εἰς 

τὰ ὀπίσω καὶ οὐκέτι μετ᾽ αὐτοῦ περιεττάτουν. 67 Εἶπττεν οὖν 

ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς δώδεκα, “Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν 7΄ 

68 ᾿Απεκρίθη Θοὖν αὐτῷ Σίμων Πέτρος, “Κύριε, πρὸς 

τίνα ἀπελευσόμεθα 'Ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις. 69 Καὶ 

ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ “ὁ Χριστός, ὁ 

Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος." ́  
70 ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς,; “Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα 

ἐξελεξάμην, καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν 71 Ἔλεγε δὲ 

τὸν ᾿Ιούδαν Σίμωνος "᾿Ισκαριώτην, οὗτος γὰρ ἔμελλεν: 

᾿αὐτὸν παραδιδόναι,ϊ εἷς θΘὼν ἐκ τῶν δώδεκα. 

[Θςιις΄ Βγοίμθις ᾿] ΘΙ ονΘ 

Καὶ “περιεπάτει ὁ ᾿ἰησοῦς μετὰ ταῦτα ἐν τῇ 

Γαλιλαίᾳ: οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ περιττατεῖν 

ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἀποκτεῖναι. 2 Ἢν δὲ ἐγγὺς 

ἡ ἑορτὴ τῶν ᾿Ιουδαίων ἡ Σκηνοτπτηγία. 

3 Εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, “Μετάβηθι 

ἐντεῦθεν καὶ ὕπαγε εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαθηταί 

σου "Γθεωρήσωσι τὰ ἔργα σουΐ ἃ ποιεῖς. 4 Οὐδεὶς γὰρ “ἐν 

κρυπτῷ τιῖΐ ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι. Εἰ 

ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ." ὃ Οὐδὲ γὰρ 

οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν. 
6 Λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “᾿Ο καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔτω 

πάρεστιν, ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ἕτοιμος. 

7 Οὐ δύναται ὁ κόσμος μισεῖν ὑμᾶς, ἐμὲ δὲ μισεῖ ὅτι ἐγὼ 

170 αὐτοις ΜΡὶ ν5. το ἰΙησους Μρίψ75Β0, ΤᾺ (γ νς ἰησοὺυς γμδδ νς 

Ιησους και εἰπεῖν αὔτοις καὶ 
271 ἐμελλεν Μρὶ"ἀγ75Βς, Οε νβ ἡμελλεν ΜΙ μθο ΤᾺ νβ ἐμελλον ἈΝ" 

33 τὰ ἐεργα σου Μ, ΤᾺ νϑ5 τα εργα Μ'Ν᾽" ν5 σοὺ τα εργα ΜΒ, (γε ν9 

σοι τα εργα γ7 "Ὁ 

66 ΄εκ 2-41 μ65Β, [(Ἅ] νς Μ; (2-41 σ; 231»)͵ 6896 ((ψν.  Μ 

69 ΄ο αγιος του Θεου ψ’ΝΒΟ" ν5 Ψϑὲ; (ο Χριστος ο αγιος του 

Θεου μ56) 71 "Ισκαριωτου Θ ν5 3ϑὲ; (αάπο Καρυωτου Ν᾽) 

71 γῆ5Β0 νς 3ϑὲγοόκ 71 ΟΒοῖνς 9ὲ μόδς 
1 .451.3 Ο (4513 Β)ν. Μ 

3 Γθεωρησουσιν ψμ75Β" ν5 Μὲ γε; (θΘεωρουσιν ΝΜ") 

4 “312 γ75 ΚΒ νς 33ὲ μος 
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μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν. 

8 Ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτὴν “ταύτην. ᾿Εγὼ γοὔπω 

ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην ὅτι (ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς" 

οὔπω πεπλήρωται." 9 Ταῦτα δὲ εἰπὼν "αὐτοῖς͵ ἔμεινεν ἐν 

τῇ Γαλιλαίᾳ. 

[ΙΘς 5 Τρᾶςῇθς5 αἱ ἴῃ ἔθαϑί οἱ Τα ογπμδςοίθς 

10 Ως δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ἡτότε καὶ αὐτὸς 

ἀνέβη εἰς τὴν ἑορτήν,᾿ οὐ φανερῶς, ἀλλ᾽ ϑὼς ἐν κρυπτῷ. 

11 Οἱ οὖν ᾿Ιουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ ἔλεγον, 

“Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος" 12 Καὶ γογγυσμὸς “πολὺς περὶ αὐτοῦ 

ἦν" ἐν τοῖς ὄχλοις, οἱ μὲν ἔλεγον ὅτι “᾿Αγαθός ἐστιν,΄ 

ἄλλοι! ἔλεγον, “Οὔ, ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὄχλον." 13 Οὐδεὶς 

μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν 

᾿Ιουδαίων. 

14 "Ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης, ἀνέβη 90 ᾿Ιησοῦς εἰς 

τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκε. 15 “Καὶ ἐθαύμαζον" οἱ ᾿Ιουδαῖοι 

λέγοντες, “Πῶς οὗτος γράμματα οἶδε, μὴ μεμαθηκώς ́ 

16 ᾿Απεκρίθη οὖν αὐτοῖς ϑὁ ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν, “Ἢ ἐμὴ 

διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμὴ ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με. 17 ᾽Εάν τις 

θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς, 

πότερον ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἢ ἐγὼ ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ λαλῶ. 

18 .ὋὋ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλῶν, τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ, ὁ δὲ 

ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτόν, οὗτος ἀληθής 

ἐστι, καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. 19 Οὐ Μωσῆς δέδωκεν 

ὑμῖν τὸν νόμον, καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν νόμον Τί με 

ζητεῖτε ἀποκτεῖναι 

υδααδααδααααααααααααααααασααιιι “ - - --.... ὕὐ΄΄σ᾽σ““΄΄π΄Πππσσσσσισσα 

112 αλλοι Μὲ: γοσκπ νς “ δε γ}75Β, ΤῈ [(ε] 

216 ουν 396 (ἃ .Ο), (ε νς -- ΤᾺ 

8 ογ66 755) νς ΜΝ" 8 Γουκ δὶ ν9 Ψϑὲγος 7585, 

8 ΄ο εμος καιρος μ55 758 (--ο δ") ν5 ψὶ 

9 ταυτος γόον ν9ς Μψ75Β 10 5.71.4 μ66 75 "4 νΝῈ νϑ ΨἹ 

10 μι νς 3ϑὲγοό 754} [0] 

12 “2.41 γ75Β νς 939}; (1423 κ; 423 γμ65:) 14 96 (ᾳ Ο) ν95 ϑὲ 
15 εθαυμαζον ουν Θ (Β.Ο) ν5 ψὲ 16 9κΒ νς Μὲμος͵ [(ε] 
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20 ᾿Απεκρίθη ὁ ὄχλος "καὶ εἶτπτε,ν “Δαιμόνιον ἔχεις. Τίς 
σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι 

21 ᾿Απεκρίθη' ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Ἕν ἔργον 
ἐποίησα, καὶ πάντες θαυμάζετε. 22 Διὰ τοῦτο Μωσῆς 
δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν (οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωσέως ἐστὶν 
ἀλλ᾽ ἐκ τῶν πατέρων), καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε 
ἄνθρωπον. 23 Εἰ περιτομὴν λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν 
σαββάτῳ, ἵνα μὴ λυθῇ ὁ νόμος Μωσέως, ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι 
ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ 24 Μὴ κρίνετε 
κατ᾽ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν Γκρίνατε." 

(οιυ!α ΤΗΪς ΒΟ (ῃ6 (ῇἢτγις 

25 Ἔλεγον οὖν τινες ἐκ τῶν ἱΙεροσολυμιτῶν, “Οὐχ οὗτός 
ἐστιν ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι 26 Καὶ ἴδε! Παρρησίᾳ λαλεῖ, 
καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσι. Μήποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ 
ἄρχοντες ὅτι οὗτός ἐστιν ϑἀληθῶς ὁ Χριστός 27 ᾿Αλλὰ 
τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν: ὁ δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται, 
οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν." 

28 Ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ 
λέγων, “Κἀμὲ οἴδατε, καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί: καὶ ἀπ᾽ 
ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀληθινὸς ὁ ττέμψας με, ὃν 
ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 29 ᾿Εγὼ οἶδα αὐτὸν ὅτι παρ᾽ αὐτοῦ εἰμι, 
κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν." 30 ᾿Εζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι. 
Καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν χεῖρα ὅτι οὔπω 
ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ. 31᾽ Πολλοὶ δὲ ἐκ τοῦ ὄχλου 
ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν καὶ ἔλεγον οὅτι “ὋὉ Χριστὸς ὅταν 
ἔλθῃ, "μήτι πλείονα σημεῖα τούτων 3 ποιήσει ὧν οὗτος 
ἐποίησεν 

-ᾳ-ἀππὐσπσσ“πασαπ“πὰῆὶ᾿πισσπὰσσσσσν ΠΒΒΒΝΒΒΒΌΝΒΙΝΝΒΝΝΝΝΝΝΒΒΝΒΟΒΝΒΒΒΒΟΒΒΒΒΘΒΒΒΒΟΟΝΝ 

"21 ἀπεκριθη Ψ3ὲ6 (ᾳ.Ο), οΥυ νς Ἐο Τα 
229 ἐγω Μψ558, οὐ νς ἐ δε μόόν, ΤΆ 
331 τουτων Μὶ, ΤᾺ νς -- ΜΡῚΘ (.Ο), (σε 

20 ὕμόϑ 75νανΒ γς 24 Γκρινετε γψόδ 75ΒἘ νς ϑὲκ 
26 96 ( Ο)ν.  Μ 
31. 73-5216 γ7 5 8 γς Μ; (1263. 5μ66.) 
31 ομδόχβ νς 3) 31 μη Θ ((Ο)ν.  Μ 
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ἱ φααθῖς δ66Κ ἴο Ατἰγθοῖ [695 

32 ἼἬκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ 

αὐτοῦ ταῦτα, καὶ ἀπέστειλαν ὑπηρέτας οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ 

ἀρχιερεῖς" ἵνα πιάσωσιν αὐτόν. ΝΕ 

33 Εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς, “Ἔτι “μικρὸν χρόνονϊ μεθ᾽ ὑμῶν 

εἰμι, καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με. 34 Ζητήσετέ με καὶ 

οὐχ εὑρήσετε, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε 

ἐλθεῖν." 
35 Εἶπον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς, “Ποῦ οὗτος 

μέλλει πορεύεσθαι ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν᾽ Μὴ εἰς 

τὴν διασπορὰν τῶν «Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καὶ 

διδάσκειν τοὺς Ἕλληνας 36 Τίς ἐστιν οὗτος ὁ λόγος" ὃν 

εἶτε, “Ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετε ἧὗ, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ 

ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν΄ 7 

695 Ργοπηίσθς ἴῃ 6 Ηοὶγ σριὶπῖ 

37 Ἔν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς 

εἱστήκει ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἔκραξε, λέγων, “ Ἐάν τις. διψᾷ, 

ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. 38 “Ὁ πιστεύων εἰς ἐμε, 

καθὼς εἶπεν ἡ Γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ 

ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος." 39 (Τοῦτο δὲ εἶπε περὶ τοῦ 

Πνεύματος, οὗ ἔμελλον“ λαμβάνειν οἱ “πιστεύοντες. εἰς 

αὐτόν, οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα Θ΄Αγιον ὅτι" ᾿Ιησοῦς οὐδέττω 

ἐδοξάσθη.) 

132 ὑπηρετας οἱ Φαρισαιοι και ΟοΙ ἀρχιερεῖς Μ νϑ οι ἀρχιερεῖς και 

οἱ Φαρισαιοι ὑπηρετας ν75Β, Οε ν5 τους ὑπηρετας ΟΙ ἀρχιερεῖς και 

οἱ Φαρισαιοι καὶ (--τοὺς μ55) νς οἱ Φαρισαιοι καὶ ΟΙ αἀρχιερεις 

υὑπήηρετας ΤῈ 

233 οὐν ΨὲΘ (0), Οε νβ5 τ αὐὑτοις ΤΆ 

339 οὐ Μρίμδόνκ ΤΆ νς ο Μδ' γ75 38, ΟἋ 

439 ἐεμελλον Μ'μόδ 758, ΤΆ (γε ν5 ημελλον ΜΗ͂Ν 

539 οτι 3ϑὲ, οὐ νς Ἔο ΤᾺ 

33 56 (ᾳΟὴνς Ψὶ 34 τμε γ}758Β, [ΟἍ] νς Ψϑέγμδοκ 
36 231 γόό 75Ἐ νς ΜκῈ 36 Τμε ψ75Β, [(ε] ν5 Μϑὲέγμοοκ 
39 Γπιστευσαντες γ66Β νς ΜῈΝ 
39 ομῦϑρ νς 3ὲ μόό: (Αγιον δεδομενον Β) 
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ΤῊΘ Ρρορίο ΠὨἰνίαθα ονθϑχ [ϑϑιις 

40 “Πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ ὄχλου" ἀκούσαντες “Ζτὸν 
λόγον" ἔλεγον, “Οὑτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ Προφήτης." 

41 Αλλοι ἔλεγον, “Οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός." 
Ἄλλοι ἔλεγον, “Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς 

ἔρχεται 42 Οὐχὶ ἡ Γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος 
Δαβίδ, καὶ ἀπὸ Βηθλέεμ τῆς κώμης ὅπου ἦν Δαβίδ “ὁ 
Χριστὸς ἔρχεται" 43 Σχίσμα οὖν “ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετοϊ 
δι᾿ αὐτόν. 44 Τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, 
ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἐτπτέβαλεν ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς χεῖρας. 

ΤΗ6 Καυ!θῖς Κα|θοεῖ [6ςιις' (] αἰ πης 

45 Ἤλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ 
Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι, “Διὰ τί οὐκ ἠγάγετε 
αὐτόν 

46 ᾿Απεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται, “Οὐδέποτε “οὕτως 
ἐλάλησεν ἄνθρωπος ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος!" 

47 ᾿Απεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι, “Μὴ καὶ ὑμεῖς 
τετγλάνησθε 48 Μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς 
αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων} 49 ᾿Αλλ᾽ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ 
γινώσκων τὸν νόμον "Γἐπικατάρατοί εἰσι." 

50 Λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς ((ὁ ἐλθὼν νυκτὸς πρὸς 
αὐτόν," εἷς ὧν ἐξ αὐτῶν), 51 “Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν 
ἄνθρωπον ἐὰν μὴ ἀκούσῃ “παρ᾽ αὐτοῦ πρότερον" καὶ γνῷ 
τί τγτοιεῖρ΄ 

-τττρρὯ͵ι͵ι͵ι͵͵͵ ὉὉ ὃὉὃὉὃὉὃ Ο Ο Ο ῤὁὀΘΦῬΦ ΎῬοΟ᾽ΟὋΟ ὈῬ᾽᾽᾽Θ Θ Φ ̓᾿ 

'41 αλλοι ελεγον Ψϑὲκ νς οἱ δε ελεγον ψ}75Β, (ε νς αλλοι δε ελεγον 
ΤΕ νβ5 αλλοιγον μ65: 

40 “'εκ του οχλου ουὖν ψ75 ἈΝ νς Ψ3ὲ; (πολλοι εκ του οχλοὺυ ου μ66) 
40 “των λογων τουτων ψ75 Β (αυτου των λογων τουτων μ66:ν) 
ν.Μ 42 Γουχ μόό νς 3ὲὴκ; (οὐκ Β") 
42 “312 μ758Β νς Ἀ)[γμόόν 43 .541.3 ΘΟ (λ.Ο) νς 99)ὲ 
46 “ελαλησεν ουτως ανθρωπος ψμ75ΒἘ νς Μη: (ουύτως ἀνθρωπος 
ελαλησεν ὡς ουτος λαλεῖ ο ανθρωπος μ56:ν5) 
49 "ἐπαρατοι γδ6ΝΒ νϑ5 ϑ9ὲ; (απταρατοι ψμ75) 
50 Ο ἐλθὼν προς αυτον το προτερον ψὅ66 (-- το 5758), [(γ] νς ϑὲ 
(-- κὮ 51 'πρωτον παρ αὐτου ψό6 75Β νς Μ: (πρωτον Ν") 

Ι 
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52 ᾿Απεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ, “Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς 

Γαλιλαίας εἶ «.“᾿Ερεύνησον καὶ ἴδε, ὅτι “προφήτης ἐκ τῆς 
Γαλιλαίας" οὐκ Γἐγήγερται." 

Αη Ααμω]ΐρογοος Βρίογθ {Π6 Εἰρῃϊ οἵ ἴῃ 6 ννου!α 

53 ΠΚαὶ ἀπήλθεν᾽ ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 

Καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς2 ἐπορεύθη εἰς τὸ οΟρος τῶν ᾿Ελαιῶν. 
2 οΟρθρου δὲ πάλιν βαθέως ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς“ εἰς τὸ 

ἱερόν, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο πρὸς αὐτόν: καὶ καθίσας 
ἐδίδασκεν αὐτούς. " 

3 [Αγουσι δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς αὐτὸν" 
γυναῖκα ἐπὶ μοιχείᾳ κατειλημμένην, καὶ στήσαντες αὐτὴν 
ἐν τῷ μέσῳ, 4 εἶπον ὃ αὐτῷ, “Διδάσκαλε, ταύτην εὕρομεν" 

ἐπ αὐτοφώρῳ μοιχευομένην.. 5. Εν δὲ τῷ νόμῳ ἡμῶν 
Μωσῆς" ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας λιθάζειν .᾽2 Σὺ οὖν τί 
λέγεις περὶ αὐτῆς: 1 6 Τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες 
αὐτόν, ἵνα ἔχωσι κατηγορίαν κατ᾽" αὐτοῦ. 

.53 ἀπηλθεν ΜϑΦΡὶ 6 7 νς επορευθη ΜΡ 5", ΤᾺ ν5 επορευθησαν Μ' ἢ, 

Ογ νς ἀπηλθον ΜϑΡ' ; 
21 και ο ἰησοὺυς Μδ ν5 Ιησους δε Μ' 2 557, ΤῈ Οε ν5 και ἰΙησους Μ 
32 βαθεως Μόνς -Μ' 2 5457, ΤῈ ΟἋ 
42 ηλθεν ο ἰησους Μδ νς παρεγενετο Μ' 2 5.57, ΤᾺ (γε νς ηλθεν 

4 

Ἢ προς αὐὑτον ΜῬΡΙ 3»᾽ 5. δρὶ 7, ΤῈ νς -- Μ'Ρ' 2 ὅρι 4 ρὲ τ 
53 ἐπὶ Μ, σε νβ εν Μ", ΤᾺ 
3 τω Μλῖδνς - Μ' 257, ΤῈ ον 
84 εἰπὸν Μ3 45 νς λεγουσιν Μ' 2 5 7, ΤΆ Οε 
54 ταύτην ευρομεν Μδ 7 νΞ αυὑτη η γύυνη κατεληφθη Μῦ, ΤΆ νϑ 
αὐτη η γύυνη εἰληπται Μ2 ὁ ὅ νς αυὐτη η γυνη κατειληπται Μ', (ε 

'ὁ4 μοιχευομενην Μδ 7 νς μοιχεύυομενη Μ'2 545, ΤΆ ΟΥ 
"5. εν δὲ τω νομω μων Μίω)σης Μ2 ὅν' 6 7 γς εν δὲ τω νομὼ 

Μίω)σης ημιν Μ!ΡΡὶ 5, ΤῈ νβ εν δὲ τω νομω ημιν Μί(ω)σης ΜΡὶ 1, (τ 
125 λιθαζειν ΜΡ 2 3.4 6 (γ νς λιθοβολεισθαι Μ'Ρ 5.7, ΤΆ 
"55. περι αὐτης Μ'Ρὶ 2 3.4 δρὶ γς -- Μῆρ' 5. δρὶ 7 ΤῈ Οἵ 
"6 κατηγοριαν κατ Μ2 3 4 6 7γς κατηγορειν Μ' 5, ΤΆ Οε 

52 “ἐραυνησον ψ75 "ΝΒ" νς Μϑὲμδὁ : 
52.2.41 γμή5υαμ ᾿ς 331 κ; (2.4 ο 1 μ65:) 52 Γεγειρεται Θ (.Ο) νς ϑϑὶ 
7:53-8:171 ΞΘ οὐ Α"α γς ϑ39ὲ [Ογ]; ς“ϑο ᾿πιγτοαυςιίοη 
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Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς κάτω κύψας, τῷ δακτύλῳ ἔγραφεν! εἰς 
τὴν γῆν 7 ὥς δὲ ἐπέμενον ἐπερωτῶντες3 αὐτόν, 
ἀναβλέψας, εἶπεν αὐτοῖς, ; “Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν 
πρῶτος λίθον βαλέτω ἐπ᾽ αὐτήν. ́ 8 Καὶ πάλιν κάτω 
κύψας7 ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν. 9 Οἱ δὲ ἀκούσαντες ὃ 
ἐξήρχοντο εἷς καθ᾽ εἷς, ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων 
ἕως τῶν ἐσχάτων." Καὶ κατελείφθη μόνος ὁ ᾿Ιησοῦς,)9 καὶ 
ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα." 10 ᾿Ανακύψας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδεν 
αὐτὴν καὶ! εἶπεν, “Γύναι,"} ποῦ εἰσιν οἱ κατήγοροί σου" 
Οὐδείς σε κατέκρινεν 

Τ1 Ἢ δὲ εἶπεν, “Οὐδείς, Κύριε." 
Εἶπε δὲ αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς,» “Οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω: 

πορεύου καὶ ἀττὸ τοῦ νῦν!δ μηκέτι ἁμάρτανε.“Ν 

Ι'6. ἐγραφεν Ξϑὲ, ΤᾺ νς κατεγραφεν Μ2ΖΡ᾽͵ Οε 

26 γην ΜῬἱ 2 5.4 ὁρὶ ΤῈ Ογ νς Ἔμη προσποιουμενος ΜΡ 5. ὁρὶ 7 
7 ἐπερωτωντες Μ2"Ὀ᾽ ὁ γς ερωτωντες Μ' 2Ρ᾽ 3.457 ΤῊ ΟΥ 
47 ἀναβλεψας Μδ νβΞ ἀανακυψας Μ!Ρ 5.7, ΤᾺ νς ἀανεκυψείν) και ΜΖ 
34 Οὗ 

"7 αὔτοις Μ' 2 346 (γε νς προς αυτους Μδ5 7, ΤᾺ 
57 λιθον βαλετω επ᾿ αὐὑτην Μδὅ ν5 ἐπ αὑτην τον λιθον βαλετω Μϑ 
ν5 τον λιθον ἐπ αὑτη βαλετω Μ΄, ΤΆ νϑ ἐπ᾿ αὑτην βαλετω λιθον 
ΜΡ Ζρὶ 4 (ρ γς ἐπ αὑτη βαλετω τον λιθον ΜϑΡὶ 3 γς ἐπ᾿ αυὑτη τον 
λιθον βαλετω ΜΡ 

78 κατω κυψας Ξ3ὲ, ΤᾺ νς κατακυψας [), ΟΥ 
ὅ9. οἱ δε ἀκουσαντες Μ' 2 3 ὁρὶ (γ νβ οἱ δε ἀκουσαντες καὶ ὑπο 
της συνειδησεως ελεγχομενοι Μ' δΡὶ 7, ΤᾺ νς και ΜΦ 

95 εὠὡς τῶν εσχατων ΜΡ" 2 5467 ΤῈ νς -- ΜΙ|Ρὶ 5, ΟἋ 
1099 μονος ο ἰησους Μ2 5 δρ᾽ 7, ΤῈ νβ ο ἰησους μονος Μ!'' δρὶ γς ὁ 
Ιησους ΜΡ ὅ νς μονος ρ), (τε 
"9 ουὐσα Μ'Ῥϊ 23.45.67 (γε νς εστωσα ΜΈΡ', ΤᾺ 
"210 εἰδεν αὐτην καὶ Μ 4 ὁ νς και μηδενα θεασαμενος πλην της 
γύυναικος Μ΄, ΤΆ ν5 -- Μ' 2, Οὲ 
1310 γυναι ΜΡΡ' ὁ'νς αὐτη Μῆ 7 νς αὐυτη γυναι Μ'Ρ 2 3»ι. 4, ργ γς 
αὔτη η γύνη ΤᾺ 

"110 οἱ κατηγοροι σου Μ' 251 3 4 δρὶ γς ξκξεινοι οἱ Κατηγοροι σου Μϑ5 
δρὶ 7 ΤῈ νς -- ΜΖΡρὶ, Ο(ὲ 
"5711 εἰπτε(ν) δε αὑὐτη ο ἰησους ΜΡ 6 7, ΤΆ νϑ εἰπτείν) δε ο ἰησους ΜΖ 
"Οὐ ν5 Οο δε ἰησους εἰττεν αυὑτη Μ5 5 

'5Τ1 καὶ απο του νυν Μ' 2 5 67, [0] νς και Μ4Ρ' 5, ΤῈ νς -- Μϑρι 

221 ΙΘΗΝ 81,2 521 

4» 12 Πάλιν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησε; λέγων, “᾿Εγώ 
εἰμι. τὸ φῶς τοῦ κόσμου. ὋΟ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ 
περιττατήσῃ 2 ἐν τῇ σκοτίᾳ ἀλλ᾽ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς." 

Ιθςιις ᾿ϑίθηας Ηἰς 56[ γνιίηθος 

13 Εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι, “Σὺ περὶ σεαυτοῦ 
μαρτυρεῖς: ἡ μαρτυρία σου οὐκ ἔστιν ἀληθής." 

14 ᾿Απεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Κἂν ἐγὼ 
μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία μου, ὅτι 

οἶδα πόθεν ἦλθον καὶ ποῦ ὑπάγω, ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε 
πόθεν ἔρχομαι καὶ ποῦ ὑπάγω. 15 ὋὙμεῖς κατὰ τὴν σάρκα 
κρίνετε: ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα. 16 Καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγὼ, ἡ 
κρίσις ἡ ἐμὴ “ἀληθής ἐστιν’ ὅτι μόνος οὐκ εἰμί, ἀλλ᾽ ἐγὼ καὶ 
ὁ πέμψας με Πατήρ. 17 Καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ 
γέγραπται ὅτι δύο ἀνθρώπων ἡ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν. 
18 ᾿Εγώ εἰμι ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ, καὶ μαρτυρεῖ περὶ 
ἐμοῦ ὁ πέμψας με Πατήρ." 

19 Ἔλεγον οὖν αὐτῷ, “Ποῦ ἐστιν ὁ Πατήρ σουϑ΄ 
᾿Απεκρίθη“ ᾿Ιησοῦς, “Οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν Πατέρα 

μου. Εἰ ἐμὲ ἤδειτε, καὶ τὸν Πατέρα μου ἧῇήδειτε ἄν. 
20 Ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ΠΞὸ ᾿ΙησοῦςΧΝ ἐν τῷ 

γαζοφυλακίῳ, διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ: καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν 
αὐτόν, ὅτι οὔτω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ. 

695 Ργθα!ςοῖς Ηἰς θρδαγίωγθ ἴο ἴΠ6 Εαῖῃ Υ 

21 Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς Πὺ ᾿Ιησοῦς,. “᾿Εγὼ ὑπάγω, 
καὶ ζητήσετέ με, καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε. 

Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν." 

"12 αυτοις ο ἰησους ελαλησεί(ν) Μ νς αὑτοις ελαλησεν ο ἰησους 
μόόν, οὐ νΞ αὐὑτοις ελαλησεν ἰησους ψμ75 "8 νς ο ἰησοὺυς αὐυτοις 
ελαλησε, ΤΆ 

212 περιττατηση ΜΘ (Β.0), Οε νβ περιπατησει ΤΆ 

14 καὶ Μρ' μ75:ν, ΤᾺ νς ἡ ΜρίψϑέΒ, οε νς -- ὑμεῖς ἴο ὑπάγω Μ' 
419 απεκριθη 9ϑὲγμόο 758. οὐ νς ἙΟΝ, ΤᾺ 

16 Γαληθινη γ75Β νς 9ὲγοόκ 19 “γ(66) 758 νς 39ὲ(κ) 
20 56 (ι.Ο) νς 3)ὲ 21 Π6 (ᾳ.Ο) νς 3ὲ 
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22 Ἔλεγον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι, “Μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτόν, ὅτι 
λέγει, “Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν’ ἢ΄΄ 

23 “Καὶ εἶπεν" αὐτοῖς, “Ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ 
τῶν ἄνω εἰμί. Ὑμεῖς ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἐστέ, ἐγὼ 
οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. 24 Εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι 
ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν: ἐὰν γὰρ μὴ 
πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις 
ὑμῶν. 

25 Ἔλεγον οὖν αὐτῷ, “Σὺ τίς εἶν 
(Καὶ εἶπεν" αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “Τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ 

ὑμῖν. 26 Πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν, ἀλλ᾽ ὁ 
πέμψας με ἀληθής ἐστι, κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρ᾽ αὐτοῦ, 
ταῦτα “λέγω εἰς τὸν κόσμον." 27 Οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν 

Πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν. 28 Εἶπεν οὖν Ο' αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, 
“Ὅταν ὑψώσητε τὸν Υἱὸν τοῦ ᾿Ανθρώπου, τότε γνώσεσθε 
ὅτι ἐγώ εἰμι καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς 

ἐδίδαξέ με ὁ Πατήρ μου, ταῦτα λαλῶ. 29 Καὶ ὁ πέμψας 
με μετ᾿ ἐμοῦ ἐστιν. Οὐκ ἀφῆκέ με μόνον Πὺ Πατήρ,Ν ὅτι 
ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε." 

Τῆ6 ΤἸταῖῇῃ 58,4} Μακθ Ύύοι ΕγθΘ 

30 Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς 
αὐτόν. 

31 Ἔλεγεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας 
αὐτῷ ᾿Ιουδαίους, “᾽Εὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, 
ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε. 32 Καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, 
καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς." 

33 ᾿Απεκρίθησαν' Γαὐτῷ, “Σπέρμα ᾿Αβραάμ ἐσμεν καὶ 
οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε. Πῶς σὺ λέγεις ὅτι 
“᾿Ελεύθεροι γενήσεσθε ὕ΄΄ 

133 ἀπεκριθησαν ΜΘ (Β.0), ΤΆ Οε ν5 Ἐκαι εἰττον Μ' 

23 'και ελεγεν μ7Β ν5 Ψὶ; (ελεγεν ουν μ6 5») 

23 5312 μό6 758 νς Μὲν 25 ΄ειτεν μόό 75ΒἘ νς 9ὲ; (ειπτεν ουν ἈΝ) 

26 γλαλω Θ (μ.Ο) ν5.Μ 28 Οἴγμ66:8 γς ᾿}ὲ μ75κ, [0υ] 
28 ο2μό66 75δῃ γς 3918 29 Π6 (ᾳ.Ο)νς Ψὲ 

33 προς αὐτον Θ (μ.0) νς ϑϑὲ 

323 ΙΟΗΝ 8:34-44 

34 ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστι τῆς ἁμαρτίας. 
35 Ὃ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ υἱὸς 
μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 36 ᾿Εὰν οὖν ὁ Υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, 
ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε. 

ΑὈταἤἢδπης 5666 Δη6 δαίδῃ' ς 

37 “Οἶδα ὅτι σπέρμα ᾿Αβραάμ ἐστε, ἀλλὰ ζητεῖτέ με 
ἀποκτεῖναι ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. 38 “Γ᾿Εγὼ 
ὃ" ἑώρακα παρὰ τῷ Πατρί Θ'μου, λαλῶ, καὶ ὑμεῖς οὖν "'ὃ 
γΖεωράκατε παρὰ ΄“Ζτῷ πατρὶ" Οξὑμῶν ποιεῖτε." 

39 ᾿Απεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ, “Ὁ πατὴρ ἡμῶν 
᾿Αβραάμ ἐστι." 

Λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “Εἰ τέκνα τοῦ ᾿Αβραὰμ "ἦτε, τὰ 
ἔργα τοῦ ᾿Αβραὰμ ἐποιεῖτε. 40 Νῦν δὲ ζητεῖτέ με 
ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα ἣν 
ἤκουσα παρὰ τοῦ Θεοῦ. Τοῦτο ᾿Αβραὰμ οὐκ ἐποίησεν. 
41 “Ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν." 

Εἶπον ϑούν αὐτῷ, ΄“ἪἩμεῖς ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα, 
ἕνα Πατέρα ἔχομεν -- τὸν Θεόν." 

42 Εἶπτεν ϑοὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “Εἰ ὁ Θεὸς Πατὴρ ὑμῶν 
ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ, ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον καὶ 
ἥκω- οὐδὲ γὰρ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἐκεῖνος με 
ἀπέστειλε. 43 Διὰ τί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε 
Ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν. 44 'ὋὙμεϊς ἐκ 
τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ 

πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ᾿Εκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν 

ἀπ᾽ ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ Γοὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν 
ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. Ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων 

139 ἐποιειτε Μρὶν75 (5), γ νς Ἔποιειτε αν Μρίο, ΤΆ νς ποιειτε 

(γ55)Β"» 

244 του 36, σε νς -- ΤᾺ 

38 ΄'ὰα εγω Θ ν5 ϑὲ 38 ο' 6 νς Ψὲκ 38Γ'αθν.  Μ 
38 Γξῆηκουσατε ψ758Ἐ0 Μμδόκ’" 38 “του πατρος 6 ν9 Μ 
38 οΥμθ6 758 γς ὲκο 39 "εστε Θ νς 3310 
41 ον νς 3,3ὲ μόό 75 ς, [0ε] 42 96 νς Μὰ 
44 Γουκ μόν Β᾽" 0" γς Μ}75 
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λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ τατὴρ αὐτοῦ. 45 ᾿Εγὼ δὲ ὅτι 
τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι. 46 Τίς ἐξ ὑμῶν 
ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας Εἰ ὁδὲ ἀλήθειαν λέγω, διὰ τί 
ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοιῇ 47 ᾽Ο ὧν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὰ ῥήματα 
τοῦ Θεοῦ ἀκούει: διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε, ὅτι ἐκ τοῦ 
Θεοῦ οὐκ ἐστέ." 

Βρίογθ ΑὈγᾶῆδπη ννᾶς, ἊΜ 

48 ᾿Απεκρίθησαν ϑοὖῦν οἱ Ιουδαῖοι καὶ εἶπον αὐτῷ, “Οὐ 
καλῶς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι Σαμαρείτης εἰ σὺ καὶ δαιμόνιον 
ἔχεις 7 

49 ᾿Απεκρίθη ᾿Ιησοῦς, “᾿Εγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω, ἀλλὰ 
τιμῶ τὸν Πατέρα μου, καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με. δ0 ᾿Εγὼ δὲ 
οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου: ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων. 51 ᾿Αμὴν 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις “τὸν λόγον τὸν ἐμὸν" τηρήσῃ, 
θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα." 

52 Εἶπον Θϑοὖν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι, “Νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι 
δαιμόνιον ἔχεις! ᾿Αβραὰμ ἀπέθανε καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ 
λέγεις, ΄Εάν τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ οὐ μὴ γεύσηται 

θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα. 53 Μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πα- 
τρὸς ἡμῶν ᾿Αβραάμ, ὅστις ἀπέθανε Καὶ οἱ προφῆται 

ἀπέθανον. Τίνα σεαυτὸν σὺ ποιεῖς 
54 ᾿Απεκρίθη ᾿Ιησοῦς, “᾿Εὰν ἐγὼ "δοξάζω ἐμαυτόν, ἡ 

δόξα μου οὐδέν ἐστιν. Ἔστιν ὁ Πατήρ μου ὁ δοξάζων με, ὃν 

ὑμεῖς λέγετε ὅτι Θεὸς ἡμῶν ἐστι. 55 Καὶ οὐκ ἐγνώκατε 
αὐτόν, ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν. “Καὶ ἐὰν" εἴττω ὅτι οὐκ οἶδα 
αὐτόν, ἔσομαι “Ζὅμοιος ὑμῶν," ψεύστης, ἀλλ᾽ οἶδα αὐτὸν 
καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ. 56 ᾿Αβραὰμ ὁ πατὴρ ὑμῶν 

ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν, καὶ εἶδε καὶ 
ἐχάρη." 

152 οὐ μη γευσηται θανατου 3939ὲγμόο 75.406, (γε ν5 οὐ μη γευσεται 

θανατου ΤᾺ ν5 θανατον οὐ μη θεωρηση Β νς οὐ μη γεύσηται δ" 

254 ἡμωὼν Μψ ΑὉ, (γ νβ ὑμων ψμ5 5 ΝΒ", ΤΆ 

46 Ο ν. Μ 48 96 νς Ψὲ 51 “142 6 νς 33ὲ γόἍ 
52 96 νς Ψϑὲγ’5, [οε] 53 ΘΑν.Μ 
54 δοξασω Ὁ νς- ϑὲ μόδενα 55 ἡἴκαν ψ75 ἈΝ νς Ψϑὲέγμοσας 

55 “ζομοιος ὑμιν ψ75ΒΑ νς Ψϑὲέκο (21 μ66) 

2320 ΙΌΗΝ 8:57-9:9 

57 Εἶττον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι πρὸς αὐτόν, “Πεντήκοντα ἔτη 

οὔτω ἔχεις, καὶ ᾿Αβραὰμ ἑώρακας ́  
58 Εἶπεν; αὐτοῖς ϑὸ ᾿Ιησοῦς, “᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 

πρὶν ᾿Αβραὰμ γενέσθαι, ἐγώ εἰμι.΄ 59 ᾽Ηραν οὖν λίθους ἵνα 
βάλωσιν ἐπ᾽ αὐτόν: ᾿Ιησοῦς δὲ ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ 

ἱεροῦ, “διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν: καὶ τταρῆγεν οὕτως.Ν 

ΙΘςιι5 Ηθρθαϊὶς ἃ Μδη Βοζγη ΒίΙπα 

Καὶ παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς.2 

2 Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες, 
“Ραββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς 

γεννηθῇ" 
3 ᾿Απεκρίθη ᾿Ιησοῦς, “Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ 

γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργο τοῦ Θεοῦ ἐν 
αὐτῷ. 4 "᾿Εμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με 

ἕως ἡμέρα ἐστίν: ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργά- 
ζεσθαι. 5 Ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου." 
6 Ταῦτα εἰπών, ἔπτυσε χαμαὶ καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ 

πτύσματος, καὶ ἐπέχρισε Τ τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς 

πτοῦ τυφλοῦ.Ν 7 Καὶ εἶπεν αὐτῷ, “Ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν 

κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ΄ (ὃ ἑρμηνεύεται, ᾿Απεσταλμένος.). 

᾿Ατπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθε βλέπων. 
8 Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον 

ὅτι τυφλὸς ἦν, ἔλεγον, “Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ 
προσαιτῶν" 

9 ἴΑλλοι ἔλεγον ὅτι ΄“Οὑτός ἐστιν.΄ 

Ἄλλοι “δὲ ὅτι" “Ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν.΄΄ 

᾿58 εἶπεν ΜρΡΙίΘΑ, ΤΆ ΟἍε νβ Ἔουν Μὶ 

21 γενετης ΜΡΙ͂ΘΑ, ΤᾺ Οε νβ γεννητης Μ' 

33 ἀπεκριθη 339ὲ 6 (ᾳ.056) Α, οὐ νς ἜΟ ΤᾺ 

58 Ογυ75ΒἘ0 νς ϑέγοόκα 
59 Π6 νς 3ϑ3ὲΑ (και διελθων δια μεσου αὐτῶν επορεῦυετο και 

πάαρηγεν ουτως 0) 4 τημας Θ νς ϑϑέας 
6 Ταυτου ψόόκΒΑ (αυτον ψ75Ὁ) νς Μϑὲέο"" 656 νς ϑϑδὲας 

8 "προσαιτης (μ56) ΘΑ ν5 Μὲ 

9 'ελεγον οὐχι αλλα ψόδ 750 (αλλ Β) νς Ἅὲα; (δε ελεγον οὐχι αλλα 
Ν) 
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Ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι ΄““᾿Εγώ εἰμι.΄΄ 
10 Ἔλεγον οὖν αὐτῷ, “Πῶς Τ ἀνεῴχθησάν' σου οἱ 

ὀφθαλμοί 
ΤΊ ᾿Απεκρίθη ἐκεῖνος “'καὶ εἶπεν, “΄Ανθρωπος" λεγό- 

μενος ᾿Ιησοῦς πηλὸν ἐποίησε καὶ ἐπέχρισέ μου τοὺς 
ὀφθαλμοὺς καὶ εἶττέ μοι, Τ΄ Ὕπαγε εἰς “Ζτὴν κολυμβήθραν 
τοῦ" Σιλωὰμ καὶ νίψαι. ᾿Απελθὼν "δὲ καὶ νιψάμενος, 
ἀνέβλεψα.΄ 

12 “Εἶπον οὖν" αὐτῷ, “Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος ́  
Λέγει, “Οὐκ οἶδα." 

Τῇ Ρῇἤδτγὶοθος Εχεοπηπλιηϊςαῖθ ἰῃ 6 Ηρθαίθα Μδη 

13 ἼΑγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους τόν ποτε 
τυφλόν. 14 Ἢν δὲ σάββατον Γὅτε τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ 
᾿Ιησοῦς καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς. 15 Πάλιν οὖν 
ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι ττῶς ἀνέβλεψεν. 
Ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “Πηλὸν ἐπέθηκέ μου ἐπὶ τοὺς 

ὀφθαλμούς,Σ καὶ ἐνιψάμην, καὶ βλέπω." 
16 Ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές, “Οὗτος ὁ 

ἄνθρωπος οὐκ ἔστι παρὰ τοῦ Θεοῦ," ὅτι τὸ σάββατον οὐ 
ἢ» τηρεῖ. 

Αλλοι 7 ἔλεγον, “Πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς 
τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν Καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς. 
17 Λέγουσι τῷ τυφλῷ πάλιν, “Σὺ τίϊ λέγεις περὶ αὐτοῦ 
ὅτι Γἤνοιξέ σου τοὺς ὀφθαλμούςξ΄ 

0 ἀανεωχθησαν ΜίΑ, ΤΆ ν5 ηνεωχθησαν ΜΡΙθ, Ος 
215 εἐπεθηκεί(ν) μου ἐπι τοὺς οφθαλμοὺυς 3396 (μ.0), οΥ. νς. μου 
επεθηκεν ἐπι τοὺς οφθαλμοὺς Α νΞς ἐπεθηκεν ἐπι τοὺς οφθαλ- 
μους μου, ΤΆ 

317 λεγουσι(ν) Μ, ΤΆ νς Ἑουν ΜΈ (β.0) Α, σε 

10 Τουν ψόόξπο, [(ε] νς 3 γ5Βα 
ΤΊ “'ο ἀανθρωπος ο μόΝΒ νς 3 ὲα; (ανθρωπος ο ψ750) 
ΤΊ Τοτι μόν νς ϑέγδα ΤΊ ΄Ζτον 6 (ᾳ .Ο᾽ νς ἌὲΑ 

ΤΊ τουν 6 ((Ο)νς ἌὲΑ 12 'και εἰτταν ψ75 ΝΒ νς "}9)ὲ μό6. (εἰττον Α) 

14 τεν η ἡημερα Θ (ᾳ.Ο)νς 33ὲΑ 

16 ΄4516823 6 (ᾳ.Ο) νς Μ (-- του Α) 16 Τδε ΞΒ,[0Ἅε] νς ἡϑψὲγόο 75Α 
17 “ΚΒ νος Ψϑέμδα 17 Γγνεωξεν ψ75Β νς Μψμόόκᾳ 

227 ἸΌΗΝ 9:18-27 

ὋὉὋ δὲ εἶπεν ὅτι “Προφήτης ἐστίν." 18 Οὐκ ἐπίστευσαν 
οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι περὶ αὐτοῦ, ὅτι “τυφλὸς ἦνϊ καὶ 
ἀνέβλεψεν, ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ 
ἀναβλέψαντος. 19 Καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες, “Οὗτός 
ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη 
Πῶς οὖν “ἄρτι βλέπειν 

20 ᾿Απεκρίθησαν δὲ' Θϑαὐτοῖς οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ εἶττον, 
“Οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν καὶ ὅτι τυφλὸς 
ἐγεννήθη: 21 ττῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν, ἢ τίς ἤνοιξεν 
αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν. “Αὐτὸς ἡλικίαν 
ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε." Αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦξ λαλήσει." 
22 Ταῦτα εἶπον οἱ γονεῖς αὐτοῦ ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς 
᾿Ιουδαίους, ἤδη γὰρ συνετέθειντο οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἵνα ἐάν τις 
αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστόν, ἀποσυνάγωγος γένηται. 23 Διὰ 
τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπον ὅτι “᾿Ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν 
Γἐρωτήσατε. 

24 ᾿εφώνησαν οὖν “ἐκ δευτέρου τὸν ἄνθρωπον. ὃς ἦν 
τυφλὸς καὶ εἶπον αὐτῷ, “Δὸς δόξαν τῷ Θεῷ! Ἡμεῖς 
οἴδαμεν ὅτι “ὁ ἄνθρωπος οὗτος ἁμαρτωλός ἐστιν." 

25 ᾿Απεκρίθη οὖν ἐκεῖνος Πκαὶ εἴπτεν,᾽ “Εἰ ἁμαρτωλός 
ἐστιν, οὐκ οἶδα. Ἕν οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὦν, ἄρτι βλέπω." 

26 Εἶπον "δὲ αὐτῷ Οπάλιν, “Τί ἐποίησέ σοι Πῶς ἤνοιξ ἐϑ 
σου τοὺς ὀφθαλμούς 

27 ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς, “Εἶττον ὑμῖν ἤδη, καὶ οὐκ ἠκούσατε. 
Τί πάλιν θέλετε ἀκούειν Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ 
μαθηταὶ γενέσθαι 

20 δε ΜΑ νς- ουν Θ (ἃ Ο), Οε νς -- ΤᾺ 
221 εαυὐτου 3ὲ 6 (κα .Ο) Α, σε νς αυτου, ΤΆ 
26 ηνοιξε(ν) ΜΡΙΒΑ, ΤᾺ Οἐ ν5 ἀανεωξε(ν) ΜΡὶ νς ηνεωξεν ψμόδ"4 75 γς 
ηνυξεν καὶ 

18 “6 (ᾳ.Ο)νς 3 Α 19 75. νς ϑέμοδᾳ 
20 96 (βᾳΟ)νς 31κ 21 4523 μ568Β νς 39ὲΑ; (123 μ75: 12 κὉὶ 
23 τεπερωτησατε ψί(66) 75ΝἘ νς ἍΑ 
24 “3412 γμ75Ν8 (341 τερου ψμ66:) νς Ἅ᾽)Α 
24 “312 Θ (μὴ νς 33 Α 25 Π6 (ᾳ.Ο) ἃ ν5 ὶ 
26 Γουν ψόδ 758 νς ΜΑ; (-- κὉ) 26 ὁμ75.:Β νς ϑέγοσᾳ 
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28 ᾿Ελοιδόρησαν! αὐτὸν καὶ εἶπον, “Σὺ “εἶ μαθητὴς 
ἐκείνου,: ἡμεῖς δὲ τοῦ Μωσέως ἐσμὲν μαθηταί. 29 Ἤμειῖς 
οἴδαμεν ὅτι Μωσεῖ λελάληκεν ὁ Θεός: τοῦτον δὲ οὐκ 
οἴδαμεν πόθεν ἐστίν." 

30 ᾿Απεκρίθη ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “᾿Εν “γὰρ 
τούτῳ" Τθαυμαστόν ἐστιν, ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστί, 
καὶ "ἀνέῳξέ μου τοὺς ὀφθαλμούς. 327 Οἴδαμεν οδὲ ὅτι ἁμαρτωλῶν ὁ Θεὸς οὐκ ἀκούει, ἀλλ᾽ ἐάν τις θεοσεβὴς ἤ 
καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ, τούτου ἀκούει. 32 Ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη ὅτι “ἤνοιξέ τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ 
γεγεννημένου. 33 Εἰ μὴ ἦν οὗτος τταρὰ Θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο 
ποιεῖν οὐδέν." 

34 ᾿Απεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ, “Ἐν ἁμαρτίαις σὺ 
ἐγεννήθης ὅλος,2 καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς" Καὶ ἐξέβαλον 
αὐτὸν ἔξω. 

ΤῆΘ Μη’ Βοίθῇ δηὰ ἰῇ Ρῃδγςθος' ΒΙΙ Πα ηθςς 

325. Ἤκουσεν Οἷὸ ᾿Ιησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω: καὶ 
εὑρὼν αὐτόν, εἶττεν “Ξαὐτῷ, “Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ 
ΓΘεοῦν᾽΄ 

36 ᾿Απεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπε, “Καὶ τίς ἐστι, Κύριε,3 ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόνϑ΄ 
27 Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, “Καὶ ἑώρακας αὐτὸν καὶ ὁ 

λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν." 
---- ὁ ὁ ὁ τ  ΦΡΦΡΦ Φ ΦΟΦΟΦΟΦΟ Ο ΟὋῬῬῬῬῬ'᾽᾽ἩἮ:οο 
.28 ελοιδορησαν 9'9ὲμόδα νς καὶ ελοιδορησαν ψμ75.᾽8Β, Οἐ νς ελοιδορησαν ουν ΤᾺ 
234 ολος ΜψῦϑδνΒΑ, ΤᾺ οε νς ολως Μ' νς ο λογος μό6: 
536 απεκριθη ἕκεινος ΚΑΙ εἰτπτείν) και τις εστι(ν) Κυριε Ἅὲ, οΥ νς απτέκριθη εκεινος και εἶπεν τις ἔστι Κυριε ΤᾺ νϑ και τις ἐστιν εφη Κυριε μ75Β νς απτέκριθη εκεινος τις εστιν Κυριε Α νς απέεκριθη ἕκεινος Και εἰπτεν Κυριε τις ἐστιν δ" νς απέκριθη εκεινος και τις ἐστιν εφη Κυριε μδ6- 

28 7213 μῆὅΧΒᾺ νς 33}; (231 γ66) 
30 “τουτω γαρ ψ75ΧΝ 8 (τοῦτο γαρ μό6) νς 3, Α 
30 ττο Θ (μ.Ο) νς 3 Α 30 Γηνοιξεν 6 (μ.Ο) νς 33) ἃ 
31 96 (ἃ Ο)νς 33᾽α 22 τηνεωξεν Β ν5 ϑέψόόκα; (ανεωξεν ψ75) 35 9" Σμ75νῈΒ νς ϑὴγόδᾳ 35 ΓΑνθρωπου Θ (μ.Ο) νς 93)} 4 37 96 (μ.Ο) νς 33) Α 

329 ΙΟΗΝ 9:38-10:8 

38 Ο δὲ ἔφη, “Πιστεύω, Κύριε!" Καὶ προσεκύνησεν 
αὐτῷ. ΝΕ 

39 Καὶ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς, “Εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον 
τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσι, καὶ οἱ 
βλέποντες τυφλοὶ γένωνται." " 

40 ΟΚαὶ ἤκουσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων ταῦτα οἱ “ὄντες μετ 
αὐτοῦϊ καὶ εἶπον αὐτῷ, “Μὴ καὶ ἡμεῖς τυφλοί ἐσμενϑ 

41 Εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “Εἰ τυφλοὶ ἦτε, οὐκ ἂν εἴχετε 

ἁμαρτίαν, νῦν δὲ λέγετε ὅτι Βλέτπομεν .΄ "Η οὖν" ἁμαρτία 
ὑμῶν μένει. 

655 [5 ἴ1ῃ6 Ἰτὰθ ϑσδῆθρῃθργα 

“᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς 
Ί 0 θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναρθινῶν 

ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶ καὶ λῃστής. 2 Ο δὲ 
εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστι τῶν προβάτων. 
3 Τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς 

αὐτοῦ ἀκούει: καὶ τὰ ἴδια πρόβατα "καλεῖ κατ ὄνομα Καὶ 
ἐξάγει αὐτά. 4 ΟΚαὶ ὅταν τὰ ἴδια “πρόβατα ἐκβάλῃ, 
ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ 
ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασι τὴν φωνὴν αὐτοῦ. 5 ᾿Αλλοτρίῳ δὲ οὐ 
μὴ Γἀκολουθήσωσιν ἀλλὰ φεύξονται ἀπ αὐτοῦ; ὅτι οὐκ 
οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν.“ 6 Ταύτην τὴν παροιμίαν 
εἶπτεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, ἐκεῖνοι δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἦν ἃ 
ἐλάλει αὐτοῖς. 

Ἰ6σι 5 [5 τὴς οοα δσῆθρἤογα 

7 Εἶπεν οὖν “πάλιν αὐτοῖς" ὁ ᾿Ιησοῦς, “᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω 
ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων. 8 Πάντες ὅσοι 

40 96 (μ.Ο) νς 33 ̓ 4 40 “231 Θ (μ.0) νς 33 ὲΑ 
41 ΄η γόόν νς 3ὲ Α; (και η γ}75) 3 γφωνει Θ (μ.0)  νς )ὲ 
4 96 (κ.Ο) νς ϑ3᾽ ἃ 
4 'παντα εκβαλη ψ758Β (΄γ559) νς 33ὲΑ; (εκβαλη κὉ) 
5 Γακολουθησουσιν ΒΑ νς 33ὲ γμόό 75κ 
71 γ5Β νς Μ; (21 ΑΝ ΡΠ". 2 μ΄ 5.4 66) 
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ἠλθον' κλέπται εἰσὶ καὶ λῃσταί, ἀλλ᾽ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ 
πρόβατα. 9 ᾿Εγώ εἰμι ἡ θύρα. Δι᾿ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, 
σωθήσεται, καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται καὶ νομὴν 
εὑρήσει. 10 “Ὃ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ 
θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ. ᾿Εγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ 
περισσὸν ἔχωσιν. ΤΊ Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. Ο ποιμὴν 
ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν ΠΡΌ ατῶν, 
12 “Ὃ “μισθωτὸς δέ," καὶ οὐκ ὧν ποιμήν, οὗ οὐκ "εἰσὶ τὰ 
πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ 
πρόβατα καὶ φεύγει: καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ 
σκορπίζει “τὰ πρόβατα.ν 13 Π΄ Ο δὲ μισθωτὸς φεύγειν ὅτι 
μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. 
14 ᾿Εγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλου, καὶ γινώσκω τὰ ἐμά, καὶ 
“γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν." 15 Καθὼς γινώσκει με ὁ 
Πατήρ, κἀγὼ γινώσκω τὸν Πατέρα, καὶ τὴν ψυχήν μου 
τίθημι ὑπτὲρ τῶν προβάτων. 16 Καὶ ἄλλα ἘΠΡΟΡοΤο ἔχω ἃ 
οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης: κἀκεῖνά με δεῖν ἀγαγεῖν, 
καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσι: καὶ 'γενήσεται μία ποίμνη, εἷς 
ποιμήν. 17 Διὰ τοῦτο “ὁ Πατήρ μεῖ ἀγαπᾷ, ὅτι ἐγὼ τίθημι 
τὴν Ψυχήν μου ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν. 18 Οὐδεὶς αἴρει 
αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμοῦ, ἀλλ᾽ ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ. 
᾿Εξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν 
λαβεῖν αὐτήν. Ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ 
Πατρός μου 

19 Σχίσμα ϑοὖν πάλιν ἐγένετο ἐν τοῖς ᾿Ιουδαίοις διὰ τοὺς 
λόγους τούτους. 20 Ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν, 
“Δαιμόνιον ἔχει καὶ μαίνεται. Τί αὐτοῦ ἀκούετε 

21 ΓἼΑλλοι ἔλεγον, “Ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἔστι 
δαιμονιζομένου. Μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς 
Γἀνοίγεινϑ΄΄ 
-- ..-.-.-ἐτἐτὀ“κκρᾶρᾶρᾶΆᾶΆᾶᾶᾶΠᾶΠᾶᾶᾶᾶᾶρῆ͵ὃἝἝΘἝΘἝΘ  ΤψΞ ὁ 
'δηλθον ΜΙ »75κ" νς ηλθον προ ἐμοῦ ΜρίμόθΒΑ, [(ε] νς προ ἐμου 
ηλθον ΤᾺ 

12 “1 γ758Β νς 33ὲα; (ΟἹ γό6κ) 12 Γεστιν μ456 (μ.0) α νς 99ὲ 
12 ᾿γμ456 (Ὁ νς ὲΑ 13 Πγ456 (μ.Ο) νς Ξ9)ὲ 
14 ΄γινωσκουσι με τα ἐεμα μ45: 66 75νάνῃ κς Ἅ᾽Α 
16 “γ456 (μ.Ο) νς 331 Α 16 Γγενησονται μ45Β νς ϑὲγμοόκ"α 
17 “312 Θ (ᾳ.Ο) νς 331 Ὰ 19 Ογμ75ν} νς ϑέγμοδᾳ 
21 Γανοιξαι μ656(Ν)})Β νς 4 

331 ΙΘΗΝ ΤΟ ΖΦ ΕΣ 

Ιθςιις (Ὁ ἱπης ἴο Β6 (ῇῃτγιςί δ {ῃ6 Εθαϑςῖ οἵ Ηδηπηικαῆ 

22 ᾿ἐγένετο "δὲ τὰ ᾿Εγκαίνια ἐν' “Ιεροσολύμοις “καὶ 

χειμὼν" ἦν. 23 Καὶ περιεττάτει ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ 

Στοᾷ2 Σολομῶνος.3 24 ᾿Εεκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι 

καὶ ἔλεγον αὐτῷ, “Ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις Εἰ σὺ 

εἶ ὁ Χριστός, εἰπὲ ἡμῖν τταρρησίᾳ.΄" 
25 ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “Εἶπον ὑμῖν, καὶ οὐ 

πιστεύετε. Τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Πατρός 

μου, ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ. 26 ᾿Αλλ᾽ ὑμεῖς οὐ 

πιστεύετε, “οὐ γάρ᾽ ἐστε ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν, 

Ππκαθὼς εἶπον ὑμῖν. 27 Τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς 

μου ἀκούει, κἀγὼ γινώσκω αὐτά, καὶ ἀκολουθοῦσί μοι. 

28 Κἀγὼ “ζωὴν αἰώνιον δίδωμι αὐτοῖς,. καὶ οὐ μὴ ἀπό- 

λωνται εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς 
χειρός μου. 29 Ὃ Πατήρ μου "ὃς δέδωκέ μοι, “μείζων 

πάντων" ἐστί: καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρττάζειν ἐκ τῆς χειρὸς 

τοῦ Πατρός ὅμου. 30 ᾿Εγὼ καὶ ὁ Πατὴρ ἕν ἐσμεν." 

βρϑηθννρα Εἰξοτγίς ἴο ϑδΐοῃμθ [6 9119 

31 Ἐβάστασαν ϑοὖν πάλιν λίθους οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἵνα 

λιθάσωσιν αὐτόν. 
32 ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “Πολλὰ καλὰ ἔργα 

ἔδειξα ὑμῖν. ἐκ τοῦ Πατρός ὅμου. Διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον 

(λιθάζετέ με) 

122 εν 33  μγέδκ νς - τοις μ66ΒΑ, ΤΆ Οἵ 

223 στοα ϑέὲπα νς Ἔτου μόό 75Β, ΤῈ (τ 

323 Σολομωνος Μμ7" δ6κ»ῈΒ, γε νς Σολομωντος Α ΤᾺ 

22 "τοτε μ}75Β νς Μϑὲγμοδι"άνᾳ 22 χειμων Θ (ΒΟ) ν5 33ὲαΑ; (χειμὼν 

δε 915) 26 'οτι οὐκ Θ ((Ο)νς ἍὲΑ 

26 ὕγμῆϑχ νς ϑὲγμοσια 27 Γακουουσιν μόν νς ϑὲγμϑα 

28 “3412 γῆ5Ἀ νς Μϑὲέγμοσ:ᾳ 29 γο ΝΒὲνς Μϑὲγμοο 75Α 
29 'παντων μεῖζον Β νς5 ϑὲμδο; (ταντων μειζων ΚΝ; μειζον παντων 

Α) 29 ομδό 75νίά ῃ γς ἍῈΑ 31 Ογμάδν νς Ψϑέγόδᾳ 

32 2134 γέδήσμᾳ νς Μψ66: (2341 Β; 3421 γ75"5) 
32 ΟχἘΒ νς ϑὲέγοσα 32 'εμε λιθαζετε γ2ἘΒ νς Μὲ ῳό6) (Α) 
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33 ᾿Απεκρίθησαν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι ὁλέγοντες, “Περὶ 
καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε, ἀλλὰ περὶ βλασφημίας, καὶ 
ὅτι σύ, ἄνθρωπος ὦν, ποιεῖς σεαυτὸν Θεόν." 

34 ᾿Απεκρίθη “αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς," “Οὐκ ἔστι γεγραμμένον 
ἐν τῷ νόμῳ "ὑμῶν, « ᾿Εγὼ εἶπτα,' θεοί ἐστε» 35 Εἰ ἐκείνους 
εἶπε θεούς, πρὸς οὑς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐγένετο (καὶ οὐ 
δύναται λυθῆναι ἡ Γραφή) 36 ὃν ὁ Πατὴρ ἡγίασε καὶ 
ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον ὑμεῖς λέγετε ὅτι Βλασφημεῖς, ὅτι εἶπτον, Ὑἱὸς τοῦ Θεοῦ εἰμι 37 Εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ 
Πατρός μου, μὴ πιστεύετέ μοι. 38 Εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε, τοῖς ἔργοις "'πιστεύσατε, ἵνα γνῶτε καὶ 
"Ζπιστεύσητε ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ Πατὴρ κἀγὼ ἐν γβαὐτῷ." 29 ᾿Εζήτουν οὐν2 πάλιν αὐτὸν πιάσαι 3 καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς 
χειρὸς αὐτῶν. 

Μδϑηγ Βϑγοηα [ογάδη Βοίίθνο [ἢ Ιθςιις 

40 Καὶ ἀπῆλθε πάλιν πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου εἰς τὸν 
τόπον ὅπου ἦν ᾿Ιωάννης τὸ πρῶτον βαπτίζων, καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ. 41 Καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον ὅτι “᾿Ιωάννης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα 
εἶπεν ᾿Ιωάννης περὶ τούτου ἀληθῆ ἦν.΄ 42 Καὶ “! ἐπί- στευσαν πολλοὶϊ “2ἐκεῖ εἰς αὐτόν ἢ 

[ ἀΖᾶγα5 []65 αἱ Βοίῃδηγ 

Ί 1 Ἢν δέ τις ἀσθενῶν, Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς 
κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς. 2 Ἦν 

34 εἰτταὰ Μρὶμ456 (ῃ. 0), ΤᾺ (ε νς εἰπτον Μρίᾳ 
239 ουὐν Μρίμόόκᾳ,͵, ΤᾺ [Ὁ] νϑ -- Μμρίμ75Β νς δε 545 
339 παλιν αὑτον πιασαι ΜρίψμθθΒ, ΤΆ νς παλιν πιασαι αὐυτον ΜΡ νς αὐτον παλιν πιασαι ψ754, (ε νς αὐτον πιασαι μή αν κα 

33. 9,,ψ45 δόγββα νυς Μ 3413 μ458 νς “9 μῆ5κα, [(υ]; (3 και εἰττεν 1 
555) 34 τυμων οτι ψμό66 75ΒἘ γς 9,4; (οτι μΉ5 ν}) 
38 Γ'πιστευετε μ75(Ν})Β νς »)ὲγ15 (66) Α 
38 "Ῥγινώσκητε μ45 (66) 758 γς Ἄ)) Α (πιστευητε ἈΝ) 
28 ἤτω Πατρι 6 (ἃ .Ο) νς 9 γήσα 42 “1μ45 66 ΜΒ γς 3} Α 42 2231 6 (Ὁ) ἂν. Μ 

34 Ρῥς͵ 82:6 
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δὲ “Μαρία ἡ ἀλείψασα τὸν ΚυΡον μύρῳ καὶ ΘῈ ἼΟ 

πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς ὁ ἀδελφὸς ά ἐς 

ἠσθένει. 3 ᾿Απέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὖ 

λέγουσαι, “Κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖς ΤΕ ᾿ 

4 ᾿Ακούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν, Αὕτη ἡ ἀσθένεια ο 

ἔστι πρὸς θάνατον ἀλλ᾽ ὑπτὲρ τῆς δόξης τοῦ ὥς ἄμα 

δοξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ δι αὐτῆς 5 Ἡγάπα τον 

᾿Ιησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς δον 

Λάζαρον. 6 Ως οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, τότε “ ᾿ ἡ: 

ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας. 7 ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγε ς 

μαθηταῖς, “ἴΑγωμεν εἰς τὴν Ιουδαίαν πάλιν." ΠΝ 

8 Λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί, | Ραββί, τὰ εἐζήτου 

λιθάσαι οἱ ᾿Ιουδαῖοι, καὶ ττάλιν ὑπάγεις ἕκεῖτ' “ἂν 

9 ᾿ΑπεκρίθηΣ ᾿Ιησοῦς, “Οὐχὶ δώδεκά εἰσιν ὧραι ΠΕ 

ἡμέρας ᾿Εάν τις περιττατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ οὐ πε ; ᾿ 

τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου ΡΛΕΤΕΝ μ ἂν ὃ ᾿ ς 

περιττ.ατῇ ἐν τῇ νυκτὶ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν 8 

αὐτῷ." Τ͵Ι Ταῦτα εἶπε, καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς, 

“Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται, ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα 

 .. οὖν (οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ," “Κύριε, εἰ κεκοίμηται 

σωθήσεται." 13 Εἰρήκει δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς περὶ τοῦ θανάτου 

αὐτοῦ, ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου 

Ἢ ΝΣ οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς παρρησίᾳ, “Λάζαρος 

ἀπέθανε. 15 Καὶ χαίρω δι᾽ ὑμᾶς, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ 

ἤμην ἐκεῖ. ᾿Αλλὰ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν. 

16 Εἶπεν οὖν Θωμᾶς, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, τοῖς 

συμμαθηταῖς, “Αγωμεν καὶ ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ 

αὐτοῦ." 

2 αυὑτης ΜΡῚΘ (μ.0) Α, ΤΆ (γε νβ εαυὐτης Με 
29 ἀπεκριθη ϑὲ ΘΑ; ογ νς Ἐὸ γμ35, ΤᾺ - 
ἦ9 εἰσιν ὡραι ΜΡ', ΤᾺ ν5 ὡραι εἰσι(ν) ΜΡΘ (μ.ν75) Α, Οε 

2 “Μαριαμ Β νς ϑέγμοόκα 
12 “οι μαθηται αυὐτω 6 (αυτω οἱ μαθηται Κ᾿; --οἱ μαθηται Α)ν5 Μ. 
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Ιϑςὺς [5 [ῃ 6 ΚοοὝουγγθοίίἊοη δηα {Π6 {1{6Ὸ 

17 ᾿Ελθὼν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς εὗρεν αὐτὸν “τέσσαρας ἡμέρας 

ἤδη) ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ. 18 ᾽ν δὲ ἡ Βηθανία ἐγγὺς 

τῶν “ἱΙεροσολύμων, ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαττέντε. 19 “ΪΚαὶ 

πολλοὶ ἐκ τῶν ᾿Ιουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς “Ζτὰς περὶ" 

Μάρθαν καὶ Μαρίαν, ἵνα πταραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ 

ἀδελφοῦ θϑαὐτῶν. 20 ἪἫ οὖν Μάρθα, ὡς ἤκουσεν ὅτι! 

᾿Ιησοῦς ἔρχεται, ὑπήντησεν αὐτῷ, "Μαρία δὲ ἐν τῷ οἴκῳ 

ἐκαθέζετο. 

21 Εἶπεν οὖνξΖ Μάρθα πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, “Κύριε, εἰ ἧς 

ὧδε, “ὁ ἀδελφός μου οὐκ ἂν ἐτεθνήκει." 22 ο᾽Αλλὰ καὶ νῦν 

οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν Θεόν, δώσει σοι ὁ Θεός." 

23 Λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς, “᾿Αναστήσεται ὁ ἀδελφός 

σου." 
24 Λέγει αὐτῷ Τ Μάρθα, “Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ 

ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ." 

25 Εἶπεν αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς, “᾿Εγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ 

ζωή. Ο πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται. 26 Καὶ 

πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν 

αἰῶνα. Πιστεύεις τοῦτο ́  
27 Λέγει αὐτῷ, “Ναί, Κύριε, ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ 

Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος." 

[Θςιις ϑδῆδγθς ἴῃ6 δοίζονν οἱ [θείῃ 

28 Καὶ "ταῦτα εἰποῦσα, ἀττῆλθε καὶ ἐφώνησε "Μαρίαν 
τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ, εἰποῦσα, “Ὁ διδάσκαλος 

120 οτι 33 γ5 6, (ε νς ἕο ΤᾺ 

221 ουὐν ΜΨΦΡΑ ν9 τὴ ΟΟ ψ’5 4) ΤᾺ Οε 

17 “132 γμῆ5Βοῖνς ὲὶ (τεσσαρες 23 ν); (12 ΑἸ"5,. 312 μ56) 

19 “!!πολλοι δε Θ νς ϑὲΑ 19 “Ζτην Θ ῳ75") νς 3 Α 
19 “Μαριαμ ψ75Β0 νς ϑὲέγμοόκα 19 ὁγ456 νς 3ϑὲας 

20 “Μαριαμ Θ ν5 3ϑ3ὲγηδΘῳδθ"α)α 
21 οὐκ αν απεθανεν ο ἀδελφος μου Θ ν5 ϑὲ; (ο αδελῴφος μου οὐκ 

αν απεθανεν μ45 56; οὐκ αν ο αδελφος μου ετεθνηκει Α) 

22 96 νς 9ὲγν45 664, [(ε] 24 τῃ μό6Βο" ν5 Μμ45 75ΧΚΑ 
28 “τουτο ψ5 ἈΝ ΒἘ0Ὸ νς ϑὲέγμοσᾳ 

28 “Μαριαμ ψή5ΒΑΟ νϑ5 3}}γ45 66 κ 

335 ΙΟΗΝ 11:29-39 

πάρεστι καὶ φωνεῖ σε.“ 29 ᾿Εκείνη 7 ὡς ἤκουσεν, Γ' ἐγείρεται 
ταχὺ καὶ “ἔρχεται πρὸς αὐτόν. 30 Οὔπω δὲ ἐληλύθει ὁ 
᾿Ιησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ᾽ “ἦν ἐνὶ τῷ τόπῳ ὅπου 
ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα. 3171 Οἱ οὖν ᾿Ιουδαῖοι οἱ ὄντες 
μετ᾽ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες 
τὴν "Μαρίαν ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν 
αὐτῇ, ᾿λέγοντες ὅτι “ Ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ 
ἐκεῖ. 
32 Ἢ οὖν 'Μαρία, ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν ὁ ᾿Ιησοῦς, ἰδοῦσα 

αὐτόν, ἔπεσεν αὐτοῦ εἰς τοὺς πόδας, λέγουσα αὐτῷ, 
“Κύριε, εἰ ἧς ὧδε, οὐκ ἂν “᾿ἀπέθανέ μουΐ ὁ ἀδελφός." 

33 ᾿Ιησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς 
συνελθόντας αὐτῇ ᾿Ιουδαίους κλαίοντας, ἐνεβριμήσατο 
τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν. 34 Καὶ εἶπε, “Ποῦ 
τεθείκατε αὐτόν 

Λέγουσιν αὐτῷ, “Κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε." 
35 Ἐδάκρυσεν ὁ ᾿Ιησοῦς. 
360 Ἔλεγον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι, “Ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν!" 
27 Τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον, “Οὐκ "ἠδύνατο οὗτος, ὁ 

ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ, τοοιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος 
μὴ ἀποθάνῃξ΄ 

Ἰθϑς Καϊϑος [ἀζΖϑγις ἔγοπ ἱῃ 6 θα 

28 ᾿Ιησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται 
εἰς τὸ μνημεῖον. Ἢν δὲ σπήλαιον, καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ᾽ 
αὐτῷ. 29 Λέγει ὁ ᾿Ιησοῦς, “ἴΑρατε τὸν λίθον." 
᾿ Λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ "τεθνηκότος Μάρθα, “Κύριε, 
ἤδη ὄζει, τεταρταῖος γάρ ἐστι." 
--.. το... ὁ ἷἝςςςςὀ 
.32 αὐτου εἰς τοὺς πόδας 3ὲέγμόδα νς αὐτου προς τοὺς ποδας 
ΝΟΣ, Ογ νβ εἰς τους ποδας αυτοῦυ ΤΆ 

29 Τὸὃς Θ νς 33ὲ μόδ:να κι 29 Γίηγερθη Θ ν5ς 3.3ὲ μέ5»"α 66 (Α) 
29 Γξηρχετο ΝΒΟῖνς 93)} γ.15 66Ὰ 
30 Ὥν ετιεν Θ νς 3) Α: (ην ετι ἔπι μόϑ :ην εἕπιὶ γ}45) 
31 "Μαριαμ ψ75Β0" νς 33) γόόκα 
21 Γδοξαντες ΝΒΟ" ν5 33ὲ μόδα; (δοξαζοντες ψμ75) 
32 “Μαριαμ ψμ75Β0"νς 933} 45 ὁδἐνᾳ 32 96 (ᾳ.}75)Α νς 39ὲγ45 
32 6 νς 3 ̓Α 37 Γεδυνατο ψό6Β Ὃ νς κα 
329 “τετελευτηκοτος ΚΑΒΟ" (τετελευκοτος μό656Ὁ) νς ")ὲ 



11:40-52 ΚΑΤΑ ΙΩΑΆΑΝΝΗΝ .. 336 

40 Λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς, “Οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν 

πιστεύσῃς ὄψει! τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ΄ 41 ᾽Ηραν οὖν τὸν 

λίθον θΞοὗ ἦν ὁ τεθνηκὼς κείμενος.Ν ᾽Ο δὲ ᾿Ιησοῦς ἦρε τοὺς 

ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπε, “Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι 

ἤκουσάς μου. 42 ᾿Εγὼ δὲ ἤδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις, 

ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶττον, ἵνα π|ισ- 

τεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας." 43 Καὶ ταῦτα εἰπών, 

φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασε, “Λάζαρε, δεῦρο ἔξω!" 44 “Καὶ 

ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκώς, δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας 

κειρίαις, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. Λέγει 

αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “Λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε ̓" ὑπάγειν." 

(ἢ Ιοί Ργθςῖς αἀηα Ρἤδτγίοθος ρ[οΐ ἴο ΚΙΠ [Θςις 

45 Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν ᾿Ιουδαίων οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν 

“Μαρίαν καὶ θεασάμενοι ἃ ἐποίησεν Ξὺ ᾿Ιησοῦς,. ἐπί- 

στευσαν εἰς αὐτόν. 46 Τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς 

τοὺς Φαρισαίους καὶ εἶπττον αὐτοῖς ἃ2 ἐποίησεν Φὸ ᾿Ιησοῦς. 

47 Συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συν- 

ἕδριον, καὶ ἔλεγον, “Τί ποιοῦμεν Ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος 

πολλὰ “σημεῖα ποιεῖ 48 Ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτω, 

πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν, καὶ ἐλεύσονται οἱ Ρωμαῖοι 

καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος." 

49 Εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν, Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὧν τοῦ 

ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶττεν αὐτοῖς, “ὋὙμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν, 

50 οὐδὲ "'διαλογίζεσθε ὅτι συμφέρει "ἡμῖν ἵνα εἷς 

ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ, καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος 

ἀπόληται." 51 Τοῦτο δὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ 

ἀρχιερεὺς ὧν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου προεφήτευσεν ὅτι 

ἔμελλεν ᾿Ιησοῦς ἀττοθνήσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους, 52 καὶ οὐχ 

140 οψει Μρ', ΤᾺ νβ οψη ΜΡῚΘ (.}»75}Α, οι 
246 α Μγϑόχβ, ΤῈ οἍε νς οσα ΜίΑ ν οὺο 

357 Ιησους Μμ1" δ6ΝΒΑ, (γε νβ ο ἰησοὺυς Μ', ΤΆ 

41 Π6 νς ϑὲ; (ου ην Α) 44 οα νς Ἄνα 
44 ταὺυτον γ456 νς κα 45 “Μαριαμ ΒΟ ν5 ϑὲγμ45 δόκα 

45 ᾿μ45 6ΒαΑΟ"" γς 3}) (--ο Ν) 46 ὁμόόβο νς ὲκα 

47 “γέ5ν»α δ ψβᾳ νς Μὲ 50 Γ'λογιζεσθε (ψ55) ΚΝΒ(Α) ν5 Ἂν» 

50 ΓΖυμιν μ45"4 668 γς 39ὲΑ; (- Ν) 

57 «ἐεπροφητευσεν ψγ45 δ6ΧΝΒ νς ἍὲΑ 

3537 ΙΘΗΝ 11:59:-1.2}9 

ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ τὰ 
διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν. 53 ᾿Αττ᾽ ἐκείνης οὖν τῆς 
ἡμέρας Γσυνεβουλέυσατο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν. 

54 ΄᾿Ιησοῦς οὖν" οὐκέτι παρρησίᾳ περιεττάτει ἐν τοῖς 
᾿Ιουδαίοις, ἀλλὰ ἀτπτῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς 
ἐρήμου, εἰς ᾿εφραὶμ λεγομένην πόλιν. Κἀκεῖ Γδιέτριβε μετὰ 
τῶν μαθητῶν Θαὐτοῦ. 55 Ἣν δὲ ἐγγὺς τὸ Πάσχα τῶν 
᾿Ιουδαίων, καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς ἱἹΙεροσόλυμα ἐκ τῆς 
χώρας πρὸ τοῦ Πάσχα ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς. 56 ᾿Εζήτουν 
οὖν τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἔλεγον μετ᾿ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ 

ἑστηκότες, “Τί δοκεῖ ὑμῖν' --ὀ Ωὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν 
ἑορτήν 57 Δεδώκεισαν δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
Φαρισαῖοι Γἐντολήν, ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστι, μηνύσῃ, 
ὅπως πιάσωσιν αὐτόν. 

Μμδᾶῖγ Αποιηΐς [Θςις ἂἃί Βοίῃδηγ 

Ί 2 Ὁ οὖν ᾿Ιησοῦς, πρὸ ἕξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα, ἦλθεν εἰς 
Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος Πὸ τεθνηκώς, ὃν ἤγειρεν 

(ἐκ νεκρῶν." 2 ᾿Εποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖττνον ἐκεῖ: καὶ ἡ 
Μάρθα διηκόνει, ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν Τ τῶν ἀνακειμένων 
σὺν αὐτῷ. 3 Ἢ οὖν Μαρία λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου 
πιστικῆς πολυτίμου, ἤλειψε τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ, καὶ 
ἐξέμαξε ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ. Ἡ δὲ οἰκία 
ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου. 

4 Λέγει "οὖν “εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ᾿Ιούδας 
Σίμωνος ᾿Ισκαριώτης," ὁ μέλλων αὐτὸν ττιαραδιδόναι, 5 “Διὰ 
πι πς-- ς. 0.0ὕὔὸςς00.. .- το ς.:.- ι΄ -Ξ- - τ 

.56 δοκειὶ ὑμιν Μμ΄45"4 66 7δνάχβᾳ, ΤᾺ Οἵ νβ ὑμιν δοκεῖ Μ' 
257 και Μ, ΤᾺ νς -- ΜῈ (8.6) Α, (σὺ 

32 ἀνακειμένων συν ϑὲ μόόκ:Βᾳ, Ογ νβ συνανακειμενων ΤΆ 

53 "εβουλευσαντο μ45 56 7556 ΜΒ γς Ἅ ̓ Α 
54 Γο ουν ἰησους μ75ΝΒ ν5 33ὲΑ; (ο δε Ιησους μ66) 
54 Γεμεινεν μ65:"4 75) γς 3)ὲγέδαᾳ 54 ογῆ5να δόχῃ γς ᾽Α 
57 εντολας ΝΒ νϑ ϑέγόόᾳ 1 ΠΝΒ νς ϑέγοσᾳ 
Τ “εκ νεκρων ἰησους μ568Β (εκ νεκρων ο ἰησους Α; ἰΙησους εκ νεκρων 
Ἀἢνς Μὲ 2 Τεκ μόόν νς ἍὲΑ 3 Μαριαμ Β νς ϑϑέγοόκᾳ 
4 δὲ μόόχ νς 3) Α 
4 “Ιουδας ο ἰσκαριωτης εἰς εκ των μαθητων αὐυτου καὶ (--εκ ψ668), 
[Ογ] νς ἍΑ 
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τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ 

ἐδόθη πτωχοῖς 6Εἶπε δὲ τοῦτο, οὐχ ὅτι περὶ τῶν 

πτωχῶν ἔμελεν! αὐτῷ, ἀλλὰ ὅτι κλέπτης ἦν καὶ τὸ 

γλωσσόκομον '"εἶχε, καὶ τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν. 

7 Εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς, “ἴΑφες αὐτήν: εἰς τὴν ἡμέραν 

τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου Γτετήρηκεν αὐτό. ὃ Τοὺς πτωχοὺς 

γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε 

ἔχετε." 

ΤΗΘ [οννς ΡΙοἱ ἴο ΚΙΠ [ἀζΖαγὰ5 

9 Ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν ᾿Ιουδαίων ὅτι ἐκεῖ 

ἐστι: καὶ ἦλθον, οὐ διὰ τὸν ᾿Ιησοῦν μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὸν 

Λάζαρον ἴδωσιν, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 10 ᾿Εβουλεύσαντο 

δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν, 71 ὅτι 

πολλοὶ δι᾽ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν ᾿Ιουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς 

τὸν ᾿Ιησοῦν. 

ΙΘςιις Εηίθες [ϑγςα! ΘΠ πη Τα πρῇ 

(Μι. 21:1-11; ΜΚ. 11:1-1Ί;1Κ.19:28-40) 

12 Τῇ ἐπαύριον Τ ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορ- 

τήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ᾿Ιησοῦς2 εἰς “Ιεροσόλυμα, 

13 ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς 

ὑπάντησιν αὐτῷ καὶ Γἔκραζον, 

“«Ὡσαννά! 
Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου,» 

Βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ"" 

ΙΌΒ εμελεν ΜΟ (Β.Ο) Α, ΤΆ Οε νος εμελλεν Μ' 

212 εἐρχεται ἰησους ΜΝ νΞς ερχεται ο ἰησοὺυς Μ'γμ55 75Β, ΤῈ (γ νϑ 

Ιησους ερχεται α 

313 ὑπάντησιν ΜΘ (ἃ .Ο), ΤΆ Ογ ν9 ἀπαντησιν ΜΡΙΑ 

413 βασιλεὺς 33} 4 νϑ και ο βασιλεὺς ΝΒ, [Ὁ] ν5 οβασιλεὺς μ56, ΤᾺ 

6 εχων ψ75ἈἘ νς ϑϑέμοδᾳ 7 τινα Θ (μ.οΟ)νς Ἅέᾳα 
7 ττηρηση μό6ΝΒ νς ϑὲᾳ 9 Τρ κΒ", [(γ] νς 3ὲ μόδ: 554 

12 Το μ66Β νς Ψέκα 

13 γεκραυγαζον ψ75ν (εκραυγασαν ψμ55ΒὉ) ν5 Ἄὲκ 

13 Ρς, 118:25,26 

339 ΙΟΗΝ 12:14-24 

14 Εὑρὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὀνάριον, ἐκάθισεν ἐπ᾽ αὐτό: καθώς 
ἐστι γεγραμμένον, 

15 «Μὴ φοβοῦ, "θύγατερ Σιών: 

᾿Ιδού, ὁ Βασιλεύς σου ἔρχεται, 

Καθήμενος ἐπὶ ττῶλον ὄνου.» 

16 Ταῦτα δὲ οὐκ ἔγνωσαν “οἱ μαθηταὶ αὐτοῦϊ τὸ πρῶτον: 
ἀλλ᾽ ὅτε ἐδοξάσθη ὁ ᾿Ιησοῦς, τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα 
ἦν ἐπ᾽ αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ. 
17 Ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὧν μετ᾽ αὐτοῦ ὅτε τὸν 
Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ 
νεκρῶν. 18 Διὰ τοῦτο “καὶ ὑττήντησεν αὐτῷ" ὁ ὄχλος, ὅτι 
γΓἤκουσε τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον. 

19 Οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπτοον πρὸς ἑαυτούς, “Θεωρεῖτε ἅτι 
οὐκ ὦφελεϊτε οὐδέν. Ἴδε ὁ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀττῆλθεν!" 

ΙΘσους, [πῃ 6 Εγυμ{{] γαίῃ οὐ ννῃθαί 

20 Ησαν δέ ὕτινες Ἕλληνεςϊ ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα 
προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ. 21 Οὗτοι οὖν προσῆλθον 
Φιλίππτῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων 
αὐτὸν λέγοντες, “Κύριε, θέλομεν τὸν ᾿Ιησοῦν ἰδεῖν.΄ 
22 Ἔρχεται "ἷ Φίλιτττος καὶ λέγει τῷ ᾿Ανδρέᾳ, “καὶ πάλιν" 
᾿Ανδρέας καὶ Φίλιτττ᾽ος Τ2λέγουσι τῷ ᾿Ιησοῦ. 

23 Ο δὲ ᾿Ιησοῦς Γἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων, “᾿Ελήλυθεν 
ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου. 24 ᾿Αμὴν ἀμὴν 
λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν 
ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει: ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν 

114 αὐτο ΜΡῚΘ (Β.() Α, ΤᾺ (γε νς αυτω Μοὶ 
216 ο Μρ', ΤᾺ νς -- ΜΡῚΘ (μ.0) Α,(ε 

15 “Θθυγατηρ μόΞΒΑ νς Ψὲκ 16 ὁγδόνΒ νς Ἅὲα 
16 312 γ75Ν}Ἐ νς ϑὲ μόδα 18 “23 μόδ: νς κα, [οἍ]; (231 ΒὉ) 
18 ηκουσαν μόόνββΒα νυν. Μ 20 6 (αΟ)νς 34 
22 Τρ μό6 75Ἐ γς 3 κΑ 
22 ερχεται ψμ75ΒΑ νς ϑὲγοδε. (καὶ τταλιν εἐρχεται Ν) 
22 Τῶκαι ψῆ5η ΒΑ νς 33)ὲ 66 23 ταποκρινεται Θ (ᾳ.-Ο) νς 3ὲΑ 

15 Ζος.ῃ.9:9 
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καρττοὸν φέρει. 25 .ὋὋΟ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει 
αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτω 
εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. 26 ᾿Εὰν ἐμοὶ διακονῇ τις, ἢ 

ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος 
ἐμὸς ἔσται. Καὶ ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ, τιμήσει αὐτὸν 
Πατήρ. 

ὁ 
ὁ 

[6 ςὺς Ργραϊςῖς Ηἰς θαίῃ ὃγ (γος ἢχίοη 

27 “Νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται, καὶ τί εἴπω “Πάτερ, 
σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης ᾿Αλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς 
τὴν ὥραν ταύτην. 28 Πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα." 

Ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, “Καὶ ἐδόξασα καὶ 
πάλιν δοξάσω." 

29 “Ο οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγε βροντὴν 
γεγονέναι. Αλλοι ἔλεγον, “ἴΑγγελος αὐτῷ λελάληκεν." 

30 ᾿Απεκρίθη ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ εἶττεν,͵ “Οὐ δι᾽ ἐμὲ αὕτη ἡ 
φωνὴϊ γέγονεν ἀλλὰ δι᾽ ὑμᾶς. 31 Νῦν κρίσις ἐστὶ τοῦ 
κόσμου τούτου: νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου 

ἐκβληθήσεται ἔξω. 32 Κἀγώ, ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, 
πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν." 33 Τοῦτο δὲ ἔλεγε, 

σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἔμελλεν 2 ἀποθνήσκειν. 
34 ᾿Απεκρίθη Τ αὐτῷ ὁ ὄχλος, ΄“΄᾿Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ 

νόμου ὅτι ὁ Χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα: καὶ πῶς σὺ 
λέγεις, “Δεῖ" ὑψωθῆναι τὸν Υἱὸν τοῦ ᾿Ανθρώπου’ Τίς 
ἐστιν οὗτος ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπουϑ. ΄ 

35 Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ 
φῶς μεθ᾽ ὑμῶν" ἐστι. Περιπατεῖτε Γἕως τὸ φῶς ἔχετε ἵνα 
μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ, καὶ ὁ περιττατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ 

130 ο ἰΙησους και εἰττεν ΜΡΙΑ, ΤῈ νϑ5 ἰησους και εἶπεν Μ' μόο͵ Οε νϑς 

και εἰπτεν ἰησους μ75 558 νς Ιησους κὶ 
233 ἐμελλεν ΜΝ νς ημελλεν Μρὶμθο 75ΒΑ, ΤᾺ Οε 

334 δεῖ Μμ755 νς οτι δει μόν ΒΑ, ΤᾺ (ε 

25 ταπολλυει 6 (ᾳ.Ο) νς 33᾽ 4 26  γθ6 “ουάνβα ν. Μ 

26 96 (ᾳ.Ο) νς ϑὲκ 30 “231 6 (μ.0) α νς Μὲ 
34 Τουν Θ (ᾳ.Ο) νς 3314 34 “γῆ5ηαμ γς ϑέγόόμᾳ 

35 'εν ὑμιν μο5 5 άνΒ νς ΜΑ 35 Γως ΒΑ ν5 Μϑὲγμοόκ 
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οὐκ οἷδε ποῦ ὑπάγει. 36 "Ἕως τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς 
τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε." 

γνῆο Πᾶς ΒοΙίθνρα Οὐγ Κοροις 

Ταῦτα ἐλάλησεν Οὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ᾽ 
αὐτῶν. 37 Τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα ττεττοιηκότος 
ἔμπροσθεν αὐτῶν, οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν, 38 ἵνα ὁ λόγος 
᾿Ησαΐου τοῦ προφήτου ττιληρωθῇ, ὃν εἶπε, 

«Κύριε, τίς ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ ἡμῶν 
Καὶ ὁ βραχίων Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη» 

39 Διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν, ὅτι πάλιν εἶπεν 
Ἤσαϊας, 

40 «Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμούς, 

Καὶ ᾿᾿πεττώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, 
Ἵνα μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς, 
Καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ καὶ ΓΖἐπιστραφῶοσι, 
Καὶ ἰάσωμαι' αὐτούς.» 

41 Ταῦτα εἶπεν ᾿Ησαΐας Γὅτε εἶδε τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ 
ἐλάλησε περὶ αὐτοῦ. 

ΒΘΙΠΘν γα σῆουία νναῖὶκ ἰη {Π6 {ἰρῃϊ 

42 Ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ 
ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ 
ὡμολόγουν, ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται. 43 ᾿Ηγά- 
πησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν 
δόξαν τοῦ Θεοῦ. 

44 ᾿Ιησοῦς δὲ ἔκραξε καὶ εἶττεν, ΄'Ο πιστεύων εἰς ἐμὲ ο 
Ν «. πιστεύει εἰς ἐμὲ ἀλλ᾽ εἰς τὸν πέμψαντά με. 45 Καὶ ὁ 

ς.- 

'40 ιασωμαι Μρὶ', ΤΆ νε Ιασομαι ΜΡῚΘ (μ.6) Α, Οε 

36 ως ψῆϑη ΒΑ νς ϑὲμοςο 36 ὁμ66 Β νΥς 3 γηδκηαα 
40 Γ'επωρωσεν Β'Α (επηρωσεν μό6 75). Μ 
40 ΓξΣστραφωσιν ψγμ65 75" νς ὍΣ) Α 
41 Γοτι Θ (μ.Ο) Α νς Μὲ 

38 15. 53: 40 Ι5. 6:10 
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θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με. 46 ᾿Εγὼ φῶς εἰς 

τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ 

σκοτίᾳ μὴ μείνῃ. 47 Καὶ ἐάν τις μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων 

καὶ μὴ "πιστεύσῃ, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν, οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα 

κρίνω τὸν κόσμον, ἀλλ᾽ ἵνα σώσω τὸν κόσμον. 48 Ὁ 

ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου ἔχει τὸν 

κρίνοντα αὐτόν -- ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα, ἐκεῖνος κρινεῖ 

αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 49 Ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ 

ἐλάλησα, ἀλλ᾽ ὁ πέμψας με Πατήρ, αὐτός μοι ἐντολὴν 

γέδωκε, τί εἴττω καὶ τί λαλήσω. 50 Καὶ οἶδα ὅτι ἡ ἐντολὴ 

αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν. Ἃ οὖν “λαλῶ ἐγώ," καθὼς 

εἴρηκέ μοι ὁ Πατήρ, οὕτω λαλῶ. 

Ιθςιις νναϑῆθς Ηἰς [᾿]ςειρίθς' Εθοί 

13 Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, εἰδὼς ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι 

γΓἐλήλυθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου 

τούτου πρὸς τὸν Πατέρα, ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν 

τῷ κόσμῳ, εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς. 2 Καὶ δείττνου 

γγενομένου, τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν 

(᾿Ιούδα Σίμωνος ᾿Ισκαριώτου ἵνα αὐτὸν παραδῷ", 3 εἰδὼς 

Πὸ ᾿Ιησοῦς᾽ ὅτι πάντα "δέδωκεν αὐτῷ ὁ Πατὴρ εἰς τὰς 

χεῖρας, καὶ ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθε καὶ πρὸς τὸν Θεὸν 

ὑττάγει, 4 ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησι τὰ ἱμάτια, καὶ 

λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν. 5 Εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν 
νιπτῆρα καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν καὶ 

ἐκμάσσειν τῷ λεντίῳ ᾧ ἦν διεζωσμένος. 6 Ἔρχεται οὖν 
πρὸς Σίμωνα Πέτρον: ϑ'καὶ λέγει αὐτῷ 52έκεῖνος, “Κύριε, σύ 

μου νίπτεις τοὺς τόδας7΄΄ 
7 ᾿Απεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπτεν αὐτῷ, “Ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ 

οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα. 

47 τφυλαξη Θ (ΒΟ) ᾿Αν5Μ 49 γδεδωκεν γόόπΒα νς Μὲ 
50 “γόόχβα νς Μὲ 1 τηλθεν ΝΒΑ νς Μ; (ηκει μ55) 

2 "γινομενου Ν"Β ν5 Μὲ ῳ΄ό) α 
2 να παραδοι αυὑτον Ιουδας Σιμωνος ἰσκαριωτος (ΪΙσκαριωτῆς ἴοΓ 

Ισκαριωτου Ν᾽" Β) νϑ5 3ὲΑ; (να παραδω αυτον ἰουδας Σιμωννος 

Ισκαριωτης μ55) 3 Πγόόνβ νς Ἅὴ 4 3 Γεδωκεν ΝΒ νς ϑέγόδᾳ 

6 91μ668Ἀ νς Ψέκα 6 ο2μόόμ:β νς Ἅα 
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8 Λέγει αὐτῷ Πέτρος, “Οὐ μὴ νίψῃς τοὺς πόδας μου εἰς 

τὸν αἰῶνα!" 
᾿Απεκρίθη “αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς," “᾽Εὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις 

μέρος μετ᾽ ἐμοῦ." 
9 Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, “Κύριε, μὴ τοὺς πόδας μου 

μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν!" 

10 Λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, “'Ο λελουμένος “'οὐ χρείαν 

ἔχει" “Σἢ τοὺς πόδας" νίψασθαι, ἀλλ᾽ ἔστι καθαρὸς ὅλος: 

καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλ᾽ οὐχὶ πάντες." ΤΊ "Πδει γὰρ 

τὸν παραδιδόντα αὐτόν: διὰ τοῦτο εἶπεν, Τ΄Οὐχὶ πάντες 

καθαροί ἐστε." 

Ιθ5ιι5 ἔχρίἰπ5 Ηἰς Εχαπηρθ 

12 Ὅτε οὖν ἔνιψε τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔλαβε τὰ 

ἱμάτια αὐτοῦ, ἀναπεσὼν πάλιν, εἶπεν αὐτοῖς, “ΓΙνώσκετε 

τί πετοίηκα ὑμῖν 13 μεῖς φωνεῖτέ με ΄Ο Διδάσκαλος,᾽ 

καὶ “Ο Κύριος, καὶ καλῶς λέγετε, εἰμὶ γάρ. 14 Εἰ οὖν ἐγὼ 

ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας, ὁ Κύριος καὶ ὁ Διδάσκαλος, 

καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας. 

15 Ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα ὑμῖν ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα 

ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ποιῆτε." 16 ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστι 

δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ, οὐδὲ ἀπόστολος μείζων 

τοῦ πέμψαντος αὐτόν. 17 Εἰ ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐστε 

ἐὰν ποιῆτε αὐτά. 18 Οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω. ᾿Εγὼ 

οἶδα Γοὗς ἐξελεξάμην: ἀλλ᾽ ἵνα ἡ Γραφὴ πληρωθῇ, «Ο 
τρώγων μετ᾽ ἐμοῦ" τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν 

115 εδωκα ΜρίΒΟ, ΤᾺ Οὐ νς δεδωκα Μρίμϑόνᾳ 

215 ἐγω ΜΘ (Ά.γ}755)Α, ΤΆ Οε ν5 -- Μ' 
315 πτοιητε Μρ᾽ "4 (γ66) (5) ΒΑΟ, ΤΆ Οε ν5 ποιεῖτε Μρ' "Ὁ 

ὃ 5312 γό6Βο νς 3) κα 
8 Ἴσους αὐτω ΒΑΘ" ν5 ϑὲκ; (αυτω ἰΙησους μ66) 
10 “'ουκ εχει χρειαν Θ (ᾳ.ψ75) 4 νς Ψὲ 
10 “2ει μη τους ποδας γ66ΒΟ" ν5 ΜΑ; (-- ) 
11 Τοτι μόδβΒο νς Ἄνα 12 ὁγόόχκᾳ νς Ψ3ὲ ΒΟ", [Οὐ] 

12 ἴκαι ἀνεπτεσεν δ᾽" ΒΟ" ν5 ϑὲ; (καὶ ἀαναπεσων γμ55; --αναπεέσων 
ἴο αυτοις Α) 18 τινας ΒΟ ν5 ϑέγμόδᾳ 

18 μου ΒΟ ν95 ϑ3ὲγμόόκα 
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πτέρναν αὐτοῦ.» 19 ᾿Ατ᾽ ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ 
γενέσθαι, ἵνα “ὅταν γένηται, πιστεύσητε" ὅτι ἐγώ εἰμι. 
20 ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ λαμβάνων "ἐάν τινα πέμψω 
ἐμὲ λαμβάνει: ὁ δὲ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει τὸν πέμψαντά 
με." 

᾿θςς Ργθαϊ!οεῖς [μα8ς΄ Βοίγαγα! 

(Μι. 26:20-25; ΜΚ. 14:17-21;Κ. 22:21 -23) 

21 Ταῦτα εἰπὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι καὶ 
ἐμαρτύρησε καὶ εἶπεν “᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ 
ὑμῶν παραδώσει με.΄ 22 Ἔβλεπον οὖν' εἰς ἀλλήλους οἱ 
μαθηταί, ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει. 23 Ἢν δὲ 
ἀνακείμενος εἷς Τ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ 
᾿Ιησοῦ, ὃν ἠγάτα ὁ ᾿Ιησοῦς. 24 Νεύει οὖν τούτῳ Σίμων 
Πέτρος πυθέσθαι τίς ἂν εἴη περὶ οὗ λέγει. 

25 Γ'᾿᾽Επιπτεσὼν "Ζ2Ζδὲ ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ 
᾿Ιησοῦ, λέγει αὐτῷ, “Κύριε, τίς ἐστιν 

26 ᾿Αποκρίνεται Φὸ ᾿Ιησοῦς, “᾿Εκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ 
βάψας τὸ ψωμίον "2Σἐτπτηιδώσω .΄“ “Καὶ ἐμβάψας" τὸ ψωμίον, 
Τδίδωσιν ᾿Ιούδα Σίμωνος Γ᾽ Ισκαριώτῃ. 27 Καὶ μετὰ τὸ 
ψωμίον, τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς. Λέγει οὖν 
αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, “Ὃ ποιεῖς, τοίησον τάχιον." 28 Τοῦτο “δὲ 

122 οὐν Μψϑόκ"αᾳ, ΤΆ νς δε Μ' νς -- ΒΟ, Ογ 

222 εἰς ΜΘ (.γ»755) Α, ΤΆ ΟἍ νς προς Μ' 
325 ουτως Μίμόθβς, οἵγε νς -- Μρῖνα, ΤᾺ 

19 ΄πιστευσητε οταν γενηται (ψ556) (") (πιστευητε ἔοι πιστεύσητε 
Β)νς 33 ὲα (πιστευητε οι πιστεύσητε 6) 
20 ταν Θ (.»75) νς ϑὲ; (α Α) 21 Ομόδεν νς 3ὲ ΑΟ, [Οε] 
23 Τβοῖνς ϑὲγόόκᾳ 23 Τεκ 6 (ᾳ ψῦθ) ανς Μ 
25 Γ'αναπεσων ψμόδηΒρενς έκτα 

25 γξΖρυν μόόν νς 39) Α; (-- ΒΟ) 26 ὁμ66Β νΥς ϑέκας, [(ε] 

26 [βαψω ΒΟ νς Μμϑόν; (εμβαψας Α) 

26 ΓΖκαι δωσω αὐτω ΒΟ νς 3ϑέγδοκα 

26 βαψας ουν ΚΝΒΟ νς 3ϑὲ (και ψας γμ65:) 
26 Τλαμβανει και ΒΟ, [(ε] νς ϑὲ μόόκ"α 
26 ᾿"ΞϑΙσκαριωτου ΝΒΟ νς Μϑὲέγόδᾳ 28 9ΒἘ νος ϑὲγμοόμας, [(ε] 

18 Ρε. 41:9 
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οὐδεὶς ἔγνω τῶν ἀνακειμένων πρὸς τί εἶπεν αὐτῷ. 

29 ΤινῊς γὰρ ἐδόκουν ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν “ὁ 

᾿Ιούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ 92ὁ ᾿Ιησοῦς, “᾿Αγόρασον ὧν χρείαν 

ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν," ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ. 20 Λαβὼν 

οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος, “εὐθέως ἐξῆλθεν." Ἦν δὲ νύξ. 

Τῇ Νοὸνν (οπηπιαπαπηθηΐ: [ονθ ἃς (το Πονρθα 

31 Ὅτε Τ ἐξῆλθε, λέγει Θὁὸ ᾿Ιησοῦς, “Νῦν ἐδοξάσθη ὁ Υἱὸς 

τοῦ ᾿Ανθρώπου, καὶ ὁ Θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ. 32 ΠΕΙ ὁ 

Θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ,Ν καὶ ὁ Θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν 

γἑαυτῷ, καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν. 33 Τεκνία, ἔτι μικρὸν 

μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι. Ζητήσετέ με, καὶ καθὼς εἶπον τοῖς 

᾿Ιουδαίοις ὅτι ΄Ὅπου “ὑπάγω ἐγώ," ὑμεῖς οὐ δύνασθε 

ἐλθεῖν,΄ καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι. 34 ᾿Εντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, 

ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους: καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς, ἵνα καὶ 
ὑμεῖς ἀγατᾶτε ἀλλήλους. 35 Εν τούτῳ γνώσονται πάντες 
ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις. 

[Θςιις Ργρα!ςοῖς Ρρίρθγς Πθηϊδὶ 

(Μι. 26:31-35; ΜΚ. 14:27-31;Κκ.22:31-34) 

36 Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, “Κύριε, ποῦ ὑττάγεις:΄ 
᾿Απεκρίθη Θ' αὐτῷ 92ὁ ᾿Ιησοῦς, “Ὅπου ὑπάγω οὐ 

δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι, “ὕστερον δὲ ἀκολουθήσεις 
μοι. 

37 Λέγει αὐτῷ: Πέτρος, “Κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί σοι 
ἀκολουθῆσαι ἄρτι Τὴν ψυχήν μου ὑτὲρ σοῦ θήσω." 

136 οπου Μρίψμδόβας, ΤῈ Ογ νς τ εγω Μὶν 

237 αὐτω 9ϑένας νς Ἐο μ56Β, ΤῈ Οε 

29 ΟἴκΒΑ νς Μψμόδο 29 Ο2ΧΒ νς Ψϑέγμοόας, [οε] 
30 “εξηλθεν ευθυς Θ (.ν}75) νς ϑὲκΑ 

31 τουν 6 (α.}»75) νς Ψϑὲκ 31 ὀγδόν νς 3ὲας 

32 56 (μ.}75)νς 3 Α, [(ε] 32 Γαυτω ψόόν"Β νε Μὲα 

33 “21 ΚΒΑΟ ν5 Μ,; (Ἰ μ66) 36 Ο'Βοῖ νς Ψϑὲέγμοόκα, [(γ] 
36 οΥμδόβαρ"νς Ψὲκ 36.321 Θ (Α.γ}75)νς ϑὲ; (123 Α) 
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38 Γ᾿ Απεκρίθη Θ'αὐτῷ 92ὁ ᾿Ιησοῦς, “Τὴν ψυχήν σου 
ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ 
φωνήσῃ᾽ὶὲ ἕως οὗ "ξΣἀτταρνήσῃ με τρίς. 

[6 ϑιις [9 [6 νναυ, ἰῃθ Τγυῖῃ, ἂηα {Π6 {1Π{8 

“Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία: πιστεύετε εἰς τὸν 

Ί 4 Θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε. 2 ᾽Εν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Πατρός 
μου μοναὶ πολλαί εἰσιν, εἰ δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖντ. Πορεύομαι 
ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν. 3 Καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσωξ 
ὑμῖν τόπον, πάλιν ἔρχομαι καὶ ταραλήψομαι ὑμᾶς πρὸς 

ἐμαυτόν, ἵνα ὅττου εἰμὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἦτε. 4 Καὶ ὅπου ἐγὼ 
ὑττάγω οἴδατε, “καὶ τὴν ὁδὸν οἴδατε." 

5 Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς, “Κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπτάγεις, 
οκαὶ ττῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι ́  

6 Λέγει αὐτῷ 9ὁ ᾿Ιησοῦς, “᾿Εγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια 
καὶ ἡ ζωή. Οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν Πατέρα εἰ μὴ δι᾽ ἐμοῦ. 

Ιθςιις Κθνθαὶς ῆ6 ξαίξποϑι 

7 “Εἰ Γἐγνώκειτέ με, καὶ τὸν Πατέρα μου ΄“ἐγνώκειτε ἄν" 
καὶ ἀττ᾽ ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν καὶ ἑωράκατε αὐτόν. 

ὃ Λέγει αὐτῷ Φίλιττπος, “Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν Πατέρα 
καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν.΄΄ 

9 Λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, “Τοσοῦτον χρόνον" μεθ᾽ ὑμῶν 

εἰμι καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιττττε ῷ ̓Ο ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε 
τὸν Πατέρα: ϑκαὶ πῶς σὺ λέγεις, Δεῖξον ἡμῖν τὸν Πατέρα ἢ 
Τ0 Οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ Πατρὶ καὶ ὁ Πατὴρ ἐν ἐμοί 

138 φωνηση ΜρίμϑόνΒαΑ, Οε νς φωνησει Μρίᾳα, ΤΆ 

23 καὶ ετοιμάσω ΜρῚΘ (μ.γ»75), ΤᾺ Οογ νς ετοιμασαὶι Μρ' νς ετοι- 
μασω ΜΡΙΑ 

38 Γ'αποκρινεται Θ᾽ (Β.»75)Α νς ΨἹὲ 38 ΟΟῸ (( νη ἂν  Μ 

38 926 (ᾳ.}75) ἃ νς Μὲ 38 γξαρνηση ψμ56Β ν5 ϑέκας 
2 Τοτι ΝΒΑῸἕ νς Μψμ56: 3 ΝΒ νς Μψϑόϑθας 

4 ογμόό γς ΝΚΑΒΟ, [Οε] 4 την οδον ΒΟ" νς Μὲ ψόδ) κα 
5. ομόόβονς ένα 6 ὁγόόκο" νς ἍΒΑ, [οε] 
7 τεγνωκατε (ψ66) κα νς ϑέβας 

7 'γνωσεσθε μδὅ (Ν) νς 33 Α; (αν ηδειτε ΒΟ") 

9 “τοσουτω χρονω δ'νς 99ὲ μόδα 9 ομόόν νς ΨὲΑ 
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ἐστι Τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ "λαλῶ ὑμῖν ἀττ᾽ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ, 

ὁ δὲ Πατὴρ 9ὸ ἐν ἐμοὶ μένων, αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα." 
ΤΊ Πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ Πατρὶ καὶ ὁ Πατὴρ ἐν ἐμοί, 
εἰ δὲ μή, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετέ μοι. 

Ργαγ ΘΓ Ιη [Θους΄ ΝΑΠΊΘ 

12 “Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, τὰ ἔργα ἃ 
ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι 
ἐγὼ πρὸς τὸν Πατέρα ὅμου πορεύομαι. 13 Καὶ ὅ τι ἂν 

αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ 
Πατὴρ ἐν τῷ Υἱῷ. 14 ᾿Εάν τι αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, 
ἐγὼ ποιήσω. 15 ᾿Εὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς 
γτηρήσατε. 

ΙΘςιις Ργοπλιςοος Αποίρδοι Αανοςαῖθ 

16 “Καὶ ἐγὼ" ἐρωτήσω τὸν Πατέρα, καὶ ἄλλον 
Παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα “Ζμένῃ μεθ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν 
αἰῶνα," 17 τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται 
λαβεῖν ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει Θ'αὐτό: ὑμεῖς 92δὲ 
γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ᾽ ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται. 
18 Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς: ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. 

ΤΗΘ Ιπαννϑι!!!ηρ οὐ τῃ6 Εαΐμϑι δηα ἴῃ6 δοη 

19 “Ἔτι μικρὸν καὶ ὁ κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ, ὑμεῖς δὲ 
θεωρεῖτέ με. Ὅτι ἐγὼ ζῶ, καὶ ὑμεῖς Γζήσεσθε. 20 ᾿Εν ἐκείνῃ 
τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθε ὑμεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ Πατρί μου, καὶ 
ὑμεῖς ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. 21 ᾽“Ο ἔχων τὰς ἐντολάς μου 

114 αιτησητε ΜΡΙΑ, ΤΆ νς Ἐμε Μ' (μ66) ΚΒ, ον 

Τ0 λεγω ψ75 νς ϑέγμοόμα; (-- Β") 10 9γμ66 758 νς Ἄνα 
Τ0 ΄ποιει τα εργα αὐτου μό6νΒ νς 9ὲ 4; (2341 γμ75) 
ΤΊ ὁμ66 75χ γος 3 Βὰ 1ἠ2 96 (μ.Ο)α νς 3)ὲ 
15 Γτηρησετε Β νς ΜὲαΑ; (τηρησητε [μ55] Ν) 
16 “!'καγω ψόόν νς ἍὲΑ 
16 “Ξμεθ υμων εἰς τον αἰωνα η ψ75Β (μεθ ὑυμων η εἰς τον αἰωνα Ν) 
νς ϑέγμοσα 17 9126 (μ.Ο) νς 334 

19 Γζησετε γν75Β νς Ψϑὲ μό66 (κ) (Α) 
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καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με. Ὁ δὲ 
ἀγαττῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ Πατρός μου, “καὶ ἐγὼ)" 
ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν." 

22 Λέγει αὐτῷ ᾿Ιούδας (οὐχ ὁ ᾿Ισκαριώτης), “Κύριε, καὶ τί 
γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτὸν καὶ οὐχὶ τῷ 
κόσμῳ 7΄ 

23 ᾿Απεκρίθη2 ᾿Ιησοῦς καὶ εἶττεν αὐτῷ, “Ἐάν τις ἀγαπᾷ 
με, τὸν λόγον μου τηρήσει. Καὶ ὁ Πατήρ μου ἀγαπήσει 
αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ᾽ αὐτῷ 
“ποιήσομεν. 24 .Ο μὴ ἀγαπῶν με, τοὺς λόγους μου οὐ 
τηρεῖ: καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμός, ἀλλὰ τοῦ 
τέμψαντός με Πατρός. 

ΤῆΘ ΟἹ οἵ Ηἰς Ρρᾶςθ 

25 “Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ᾽ ὑμῖν μένων. 26 Ὃ δὲ 
Παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ ἽἍΔΛγιον, ὃ πέμψει ὁ Πατὴρ ἐν 
τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πιάντα καὶ ὑπομνήσει 
ὑμᾶς ττάντα ἃ εἶπον ὑμῖν.Τ 

27 “Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν: οὐ 
καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. Μὴ ταρασσέσθω 
ὑμῶν ἡ καρδία, μηδὲ δειλιάτω. 28 ᾿Ηκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶτπτον 
ὑμῖν, ΄ Ὑπάγω καὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. Εἰ ἠγαπᾶτέ με, 
ἐχάρητε ἂν ὅτι Ο'εἶπτον, Πορεύομαι πρὸς τὸν Πατέρα ,' ὅτι 
ὁ Πατήρ Οἕμου μείζων μού ἐστι. 29 Καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν 
γενέσθαι, ἵνα ὅταν γένηται, πιστεύσητε. 30 Οὐκέτι πολλὰ 
λαλήσω μεθ᾽ ὑμῶν, ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσμουϑ ἄρχων, καὶ 
ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν. 317 ᾿Αλλ᾽ ἵνα γνῷ ὁ κόσμος ὅτι 
ἀγατῶ τὸν Πατέρα, καὶ καθὼς ἐνετείλατό μοι ὁ Πατήρ, 
οὕτω ποιῶ. ᾿Εγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν. 

ἀπ π΄ π πππι.“-“πῇπατ σι “ππασπαππππππππππσσϑσππϑ ΠΠΠΠΠΒΒΒΒΒΒΝΒΒΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΒΒΝΝΝΝΝΟΝΟΒΝΒΝΝΟΝΟΝΟΝ 

122 και ϑὲν, [0Ἅ] νς -- γθϑδ: 7ζ58Βᾳ, ΤᾺ 
223 ἀπεκριθη 3ὲ6 (κ.Ο) Α, οὐ νς Ἔο ΤᾺ 
330 κοσμου ϑὲέκΒΑ, οὐ νς “ τούτου, ΤΆ 

21 'καγω Θ (ἃ Ο) νς 3ὲκΑ 23 "ποιησομεθα Θ (μ.Ο)νς 3ὲᾳΑ 
26 Τεγω Β, [(ε] νς κα 28 ΟΝΒΑ ν. Μ 
28 Ο2Βᾳ νς 3) κ" 
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Τῇ Τὰ νη πα [ἰς Βγαποῇθς 

“᾿Εγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ Πατήρ μου ὁ 

Ί 5 γεωργός ἐστι. 2 Πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, 

αἴρει αὐτό: καὶ πᾶν τὸ καρτοὸν φέρον, καθαίρει αὐτὸ ἵνα 

(πλείονα καρτὸν" φέρῃ. 3 Ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν 

λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. 4 Μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. 

Καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρττὸν φέρειν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, 

ἐὰν μὴ "μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν 

ἐμοὶ "2 μείνητε. 5. ᾿Εγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. 

Ὃ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρττὸν 

πολύν: ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. 6 ᾿Εὰν μή 

τις "μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη: 

καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸΪ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται. 

7 ᾽Εὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ 

ἐὰν θέλητε Γαἰτήσεσθε, καὶ γενήσεται ὑμῖν. ὃ Ἐν τούτῳ 

ἐδοξάσθη ὁ Πατήρ μου, ἵνα καρττὸν πολὺν φέρητε: καὶ 

γγενήσεσθε ἐμοὶ μαθηταί. 

Ιονθ ἃς Ηϑ [Ιονϑρα 

9 “Καθὼς ἠγάπησέ με ὁ Πατήρ, κἀγὼ ἠγάπησα ὑμᾶς ἡ 

μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ. 10 ᾿Εὰν τὰς ἐντολάς μου 

τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς ἐγὼ τὰς 

ἐντολὰς τοῦ Πατρός μου τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ 

ἀγάπῃ. ΤΊ Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν 

μείνῃ καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ. 12 Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ 

ἐμή, ἵνα ἀγατᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς. 
13 Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ φίλων αὐτοῦ. 14 'γμεῖς φίλοι μού ἐστε ἐὰν 
ποιῆτε "ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν. 15 Οὐκέτι ὑμᾶς λέγωϊ 
δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδε τί ττοοιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος: ὑμᾶς 

Ιθ6 τὸ ΨέΝΒΑ, οε νς -- τᾷ 

2 “21 Β (2 πλειω Ν)ν5 33ὲκ 4 τἵμενη ΝΒ νς Ψϑέμοδᾳ 

4 Γμενητε ΒΑ νϑ ἌΝ; (μενων γ56) 6 μενη γΗΝ'ΒΑ νϑ ψΨἹ 

7 ταιτησασθε Β (Α) ν5 Μὰ 8 γενησθε (6554) Β νς Μὲ (κ) (Α) 

9 ΓΒ νς Ψϑέγοοκα 11 "η ΒΑ ν5 ΨΜὲκ 

14 γα μόόμ νς 3 ὲ 4; (ο Β) 15 “γόόνβα νς Μὲ 
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δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ Πατρός 
μου ἐγνώρισα ὑμῖν. 16 Οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ᾽ ἐγὼ 
ἐξελεξάμην ὑμᾶς καὶ ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ 
καρττὸν φέρητε, καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ: ἵνα ὅ τι ἂν 
αἰτήσητε τὸν Πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου, δώῃ! ὑμῖν. 
17 Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαττᾶτε ἀλλήλους. 

ΤῆΘ Μαςοίρϑυ Εογθννδίης οἱ ΡογςοθεοιτᾺοη 

18 “Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον 

ὑμῶν μεμίσηκεν. 19 Εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ 
ἴδιον ἐφίλει. Ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ᾽ ἐγὼ 
ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ 
κόσμος. 20 Μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν, “Οὐκ 

ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ .΄ Εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ 

ὑμᾶς διώξουσιν. Εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν 

ὑμέτερον τηρήσουσιν. 21 ᾿Αλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν 
Γὑμῖν διὰ τὸ ὄνομά μου ὅτι οὐκ οἴδασι τὸν πέμψαντά με. 
22 Εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ Γεΐχον, 
νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσι περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν. 
23 Ὃ ἐμὲ μισῶν, καὶ τὸν Πατέρα μου μισεῖ. 24 Εἰ τὰ ἔργα 
μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος "'πεποίηκεν, 
ἁμαρτίαν οὐχ "Ζείχον: νῦν δὲ καὶ ἑωράκασι καὶ μεμισήκασι 
καὶ ἐμὲ καὶ τὸν Πατέρα μου. 25 ᾿Αλλ᾽ ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος 
ὁ “γεγραμμένος ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν" ὅτι «᾿᾽Εμίσησάν με 
δωρεάν.» 

Ευῖαγθ νυν 95 ἃπη6 Κο|θοίοη 

26΄΄ Ὅταν ὁδὲ ἔλθῃ ὁ Παράκλητος, ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν 
παρὰ τοῦ Πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ 

"6 δωη ΜΡὶ νς δω ΜΡΙΒΑ, ΤῈ (γε νς δωσει δ 

21 τεις ὑμας μ5668Β νς 339ὲ4; (-- ΚὉ) 22 Γειχοσαν μό6ΝΒ νς Ψὲα 
24 τ'έποιησεν μέ ΒΑ νς Μὲ 24 γ"ξεγχοσαν γ665Β νς ἌἍ 1) Α 
25.2.51 Β νς 93ὲΑ; (2-41 γμόδ»ν"α4. εν τω κοσμω αὐτῶν γεγραμμενος 
“Ὦ 26 ΧΒ νς 3 ̓Ὰ 

25 Ρ5. 69:4 
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Πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ. 27 Καὶ 
ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε ὅτι ἀπ᾽ ἀρχῆς μετ᾽ ἐμοῦ ἐστε. 

“ΤἸαῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε. 
10 2 ᾿Αποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς: ἀλλ᾽ ἔρχεται 
ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν 
προσφέρειν τῷ Θεῷ. 3 Καὶ ταῦτα ποιήσουσιν ὅτι! οὐκ 
ἔγνωσαν τὸν Πατέρα οὐδὲ ἐμέ. 4 ᾿Αλλὰ ταῦτα λελάληκα 
ὑμῖν, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα,Τ μνημονεύητε αὐτῶν ὅτι ἐγὼ 
εἶπον ὑμῖν. Ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον ὅτι μεθ᾽ 
ὑμῶν ἤμην. 

ΤῆΘ ννοικ οἔ(ῃθ Ηοὶγ ϑρίπϊ 

5 “Νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με, καὶ οὐδεὶς ἐξ 
ὑμῶν ἐρωτᾷ με, Ποῦ ὑπάγεις' 6 ᾿Αλλ᾽ ὅτι ταῦτα 
λελάληκα ὑμῖν, ἡ λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τὴν καρδίαν. 
7 ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν. Συμφέρει ὑμῖν ἵνα 
ἐγὼ ἀπέλθω: ἐὰν γὰρ ἐγὼ μὴ ἀπέλθω, ὁ Παράκλητος 
οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς: ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν 
πρὸς ὑμᾶς. ὃ Καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ 
ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως: 9 περὶ 
ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ: 10 περὶ 
δικαιοσύνης δέ, ὅτι πρὸς τὸν Πατέρα μου ὑπάγω καὶ 
οὐκέτι θεωρεῖτέ με- ΤΊ περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ 
κόσμου τούτου κέκριται. 12 Ἔτι πολλὰ ἔχω “λέγειν ὑμῖν,ϊ 
ἀλλ᾽ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι. 13 Ὅταν δὲ ἔλθῃ 
ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς “εἰς πᾶσαν 
τὴν ἀλήθειαν". οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ ὅσα ϑὰἂν 
"ἀκούσῃ λαλήσει: καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 
14 ᾽κεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται καὶ 
ἀπωϑο,ς................. ὕὌὸὉὃὦὉΔᾺΔᾺἋεϑῳυὯς ὁὁὁὁτςὃΠὃΠ.-- ---ᾷϑ..Ξ 0... 

.3 οτι ΜΒΑ, ΟἋ νς ὑμιν οτι Κ᾿, ΤᾺ 
77 ἐγω ὅϑὲα νς -- ΚΒ, ΤΆ σε 

4 Ταυτων ΒΑ νς ΜΝ" 10 ὁνΒ νς ἌΣ) Α 12 “ΝΒ νς ἍΑ 
132 “εν τὴ αληθεια παση ὈΥΝΙ (-- πταση Νὴ) νς 933ὲ; (εἰς τῆν αληθειαν 
τπασαν ΒΑ) 13 Ον Β νς Ψ3ὲ; (εαν Α) 
13 Γακουσει Β νς 3 Α; (ακουειῖ ") 
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ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 15 Πάντα ὅσα ἔχει ὁ Πατὴρ ἐμά ἐστι. Διὰ 

τοῦτο εἶπον ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει᾽' καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 

σογίονν ΜΠ} Ταγη ἴο [ογ 

16 “Μικρὸν καὶ Γοὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ 

ὄψεσθέ με, ὅτι ὑττάγω πρὸς τὸν Πατέρα. 

17 Εἶττον οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους, “Τί 

ἐστι τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν, “Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ 

πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με,’ καὶ ὅτι “ὁ ἐγὼ ὑπάγω πρὸς 

τὸν Πατέρα’ ́ 18 Ἔλεγον οὖν, ““Τοῦτο τί ἐστιν Πὸ λέγει,Ν 

“Τὸ μικρόν Ὁ Οὐκ οἴδαμεν τί λαλεῖ." 

19 Ἔγνω ϑ' οὖν 92ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾶν, 

καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Περὶ τούτου ζητεῖτε μετ᾽ ἀλλήλων ὅτι 

εἶπον, “Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ 

ὄψεσθέ με΄ 20 ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι κλαύσετε καὶ 

θρηνήσετε ὑμεῖς, ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται: ὑμεῖς “δὲ 

λυπηθήσεσθε, ἀλλ᾽ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται. 

21 Ἢ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς: 

ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει τῆς 

θλίψεως, διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν 

κόσμον. 22 Καὶ ὑμεῖς οὖν λύπην μὲν νῦν᾽ ἔχετε: πάλιν δὲ 

ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία, καὶ τὴν χαρὰν 

ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ᾽ ὑμῶν. 23 Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ 
οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν. ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν “ὅτι ὅσα ἂν" 
αἰτήσητε τὸν Πατέρα ἐν τῷ ὀνοματί μου δώσει ὑμῖν. 
24 Ἕως ἄρτι οὐκ ἠτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ ὀνόματί μου. Αἰτεῖτε 
καὶ λήψεσθε, ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ἡ πεπληρωμένη. 

115 λαμβανει 39ὲΒ, ον νς ληψεται (Α), ΤᾺ ν5 -- νϑῖϑ8 δ" 

216 οτι ὑπαγω προς τον Πατερα Μϑὲα νβ οτι εγω ὑπάγω προς 

τον Πατερα ΤᾺ ν5 -- Κ»έΝΒ, Ογ 

16 Γτουκετι γό δ". Β νς ἍΨὲΑ ἽἼ7 βΒΑ νυ  Μ 

18 231 μόν νς ΨέΑ 18 Πγϑόχκ νς ΨὲΒ (το λεγει ΑἹ), [Ὁ] 

19 Ομ νς ΨἍὲα 19 928 νς ϑὲ κα, [οὐ] 20 ΟκἘΒ νς Ψϑὲὰ 
22 “1432 γόόήάβροιγς 3) Α; (4312 κ") 
23 'αν τι ΒΟ νς Ψ3ὲ; (οτι ο αν ΚΝ; οτι αν Α) 
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Ιϑςιις (ῃτγιοί Ηᾶς ΟνρεςοπΊθ ἴῃ ννοτία 

25 “Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν, Θἀλλ᾽ ἔρχεται 
ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν, ἀλλὰ παρρησίᾳ 
περὶ τοῦ Πατρὸς Γἀναγγελῶ ὑμῖν. 26 Εν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 

ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε, καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ 
ἐρωτήσω τὸν Πατέρα περὶ ὑμῶν. 27 Αὐτὸς γὰρ ὁ Πατὴρ 
φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε, καὶ πεπιστεύκατε ὅτι 

ἐγὼ παρὰ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον. 28 ᾿εξῆλθον παρὰ τοῦ 
Πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον. Πάλιν ἀφίημι τὸν 
κόσμον καὶ πορεύομαι πρὸς τὸν Πατέρα." 

29 Λέγουσιν “αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, “΄Ιδε, νῦν 
Ττπαρρησίς λαλεῖς καὶ παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις. 30 Νῦν 

οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε 
ἐρωτᾷ. Ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι ἀτὸ Θεοῦ ἐξῆλθες." 

31 ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς Θὁὸ ᾿Ιησοῦς, “ἴΑρτι πιστεύετε" 
32 ᾿Ιδού, ἔρχεται ὥρα καὶ Θνῦν ἐλήλυθεν, ἵνα σκορπισθῆτε 
ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια, “καὶ ἐμὲ" μόνον ἀφῆτε. Καὶ οὐκ εἰμὶ 
μόνος, ὅτι ὁ Πατὴρ μετ᾽ ἐμοῦ ἐστι. 33 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν 
ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε. Ἔν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔχετε: 
ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον." 

Ιθςι 5 Ργᾶγϑ ίογ Η! Πγ56|} 

Ί Ταῦτα ἐλάλησεν 9 ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ "ἐπῆρε τοὺς 
ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν 9Ζκαὶ εἶπε, “Πάτερ, 

ἐλήλυθεν ἡ ὥρα. Δόξασόν σου τὸν Υἱόν, ἵνα 9Ξκαὶ ὁ Υἱός 
Θάσου δοξάσῃ σέ, 2 καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης 
σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ, δώσειξ αὐτοῖς ζωὴν 

133 εἐχετε 3 ΊΝΒΑς, σε νς εξἕξετε, ΤΕ 

22 δωσει 9ὲΒ νς δωση ΑΟ, ΤΆ (σε νβ δωσω ΚΝ" 

25 ΟνΒοῖνς 3 Α 25 ταπαγγελω ψόΒΑΟ" (αἀπιαγγελλω ἈΝ) ν5 Ψὲ 
27 μα νς Ἅ3ὲὴ8Βς, [(ε] 
29 οι μαθηται αυὑτοῦυ ΒΟ" ν5 Μὲα; (οι μαθηται αὐτω ΜΝ") 
29 τεν κἸβοτ νς Ἅ Α 31 Ὀὁμόόβο νς Ψὲκα 
32 96 (ᾳ. γ75)Ὰ νς ὲ 32 ἴκαμε ΚΝΒΟ" νς ἍὍ)Α 
Τ ΟἸΝΒ νς ϑϑὲας 1 τεπαρας Θ (ι.ν»75)νς Ἅ᾽Α 
Το ΒΟΥ νς 33 Ὰ 1 οὐββαονς ϑὶ 1 ἧμΒο" νς 34 
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αἰώνιον. 3 Αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε 

τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεόν, καὶ ὃν ἀπέστειλας ᾿Ιησοῦν 

Χριστόν. 4 Ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸ ἔργον 

Γἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω. 5 Καὶ νῦν δόξασόν 

με σύ, Πάτερ, ταρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ἡ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν 

κόσμον εἶναι τταρὰ σοί. 

Ιθϑιις Ργᾶγο ίογ Ηἰς [)]5σεὶρίθς 

6΄“᾿Εφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὖὺς 

γιδέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. Σοὶ ἦσαν, “καὶ ἐμοὶ" αὐτοὺς 

γζδέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου "ἦ᾿τετηρήκασι. 7 Νῦν ἔγνωκαν 

ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ "ἐστιν. δοτι τὰ 

ῥήματα ἃ “δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς: καὶ αὐτοὶ ἔλαβον 

καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ 

ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 9 ᾿Εγὼ περὶ αὐτῶν 

ἐρωτῶ. Οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς 

μοι, ὅτι σοί εἰσι. 10 Καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστι, καὶ τὰ σὰ 

ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. ΤΊ Καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ 

κόσμῳ, καὶ Γοὗτοι ἐν τῷ κόσμῳ εἰσί, “καὶ ἐγὼ" πρός σε 

ἔρχομαι. Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου, 

ᾧ' δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἕν καθὼς ἡμεῖς. 12“Οτε ἤμην μετ᾽ 

αὐτῶν Βὲν τῷ κόσμῳ,Ν ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί 

σου. ΓΟὑς δέδωκάς μοι Τ ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν 

ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ Γραφὴ πληρωθῇ. 

13 Νῦν δὲ πρός σε ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ 

ἵνα ἔχωσι τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὐτοῖς. 
14 ᾿Εγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, καὶ ὁ κόσμος 

ΠΊ1 ὦ 36 (α.γ}75) Α, οὐ νβ ους ΤΆ 

4 "τελειωσας μόδμαΒο νς Μὲ 6 ΓΊεδωκας ΒΑ ν5 Μὲς 

6 'καμοι Β ν5 Μϑέκας 6 "Ζεδωκας γόόνΒαᾳ νς ψὲς 

6 "Ξτετηρηκαν Β ν5 Μὲασ; (ετηρησαν Ἀ) 

7 τεισιν ΒΟ νς Ἅὲ ἃ 8 "εδωκας (Β)ΑΟ νς Μὲκ 

ΤΊ Γαυτοι ΝΒ ν5 Ἅέας 11 'καγω ΒΟ νς ΨὲΑ 

12 56 (μᾳ.ν75)νς 334 12 τω ΒΟ" ν5 ϑὲα; (-- ους ἴο μοι μδό6 κὉ) 

12 Τκαι 6 (ᾳ.ν»75)νς 4 

13 Γεαυτοις ΒΑ νς ϑὲ μόόκ"" 4. (ταις καρδιαῖς σεαυτων Ο" "“) 
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ἐμίσησεν αὐτοὺς ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου καθὼς ἐγὼ 

οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου. 15 Οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ 
τοῦ κόσμου, ἀλλ᾽ ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ. 
16 ᾿Εκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσὶ καθὼς ἐγὼ “ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ 
εἰμί. 17 ᾿Αγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ ὅσου. Ο λόγος ὁ 
σὸς ἀλήθειά ἐστι. 18 Καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν 
κόσμον, κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον. 19 Καὶ 
ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν, ἵνα ΄“καὶ αὐτοὶ ὦσιν" 
ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ. 

Ἰθϑ 5 Ργὰγς ογ ΑἸ! Βθ ! θνθῖς 

20 “Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν 

πιστεμόντων' διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ: 21 ἵνα πάντες 
ἕν ὦσι, καθὼς σύ, Πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί: ἵνα καὶ αὐτοὶ 
ἐν ἡμῖν Θὲν ὦσιν ἵνα ὁ κόσμος “πιστεύσῃ ὅτι σύ με 
ἀπέστειλας. 22 Καὶ ἐγὼ" τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι 
δέδωκα αὐτοῖς ἵνα ὦσιν ἕν καθὼς ἡμεῖς “2ἕν ἐσμεν" 23 ἐγὼ 
ἐν αὐτοῖς, καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἕν, “καὶ 

ἵνα" γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας 
αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας. 24 Πάτερ, Γοὺὑς δέδωκάς μοι, 

θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσι μετ᾿ ἐμοῦ ἵνα 
θεωρῶσι τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν ἔδωκάς μοι, ὅτι ἠγάπησάς 

με πρὸ καταβολῆς κόσμου. 25 Πάτερ δίκαιε, καὶ ὁ κόσμος σε 
οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δέ σε ἔγνων, καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ με 
ἀπέστειλας. 26 Καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ 
γνωρίσω, ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ἡ κἀγὼ 
εν αὐτοῖς." 

120 πιστευοντων Ψὶ ΜΝΒΑΚΟ, (γε νς πιστευσοντῶν ΤΕ 

224 εδωκας ΜΡΒ, ΤΆ ν5 δεδωκας ΜΡΙΝΑΟ, ΟΥ 

16 451-.3 ΚΒΑΟ νς 39ὲμ66: 
17 ομδοβασνς )9ὲ; (-- σου ἴο αληθειαξ ΝὉ) 
19 “312 ΝΒΒΑΟ" νς Μ; (32 μό5:"5) 21 ὁμδονά Βρὲ γς κα 
21 Γπιστευη Θ (μ.5}75)ν5 ϑὲΑ 22 !᾿καγω Ὁ (ᾳ.}75) ν9 ἌϑὲᾺ 
22 “2εν μόόβοῖνς 3914; (-- κὉ) 23 να Βα νς 3ὲ Α; (Και γμ66») 

24 το ΝΒ νς 33ὲας 
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Ιθςιις Βοίγαγθα ἂπα Ατγθοῖρα ἰη θίϑθπΊᾶη6 

(Μίι. 26:47-56; ΜΚ. 14:43-50; [Κ. 22:47-53) 

Ί Ταῦτα εἰπὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐξῆλθε σὺν τοῖς μαθηταῖς 

αὐτοῦ πέραν τοῦ χειμάρρου “τῶν Κέδρων," ὅπου ἦν 

κῆπος εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 2 ἬΙδει 

δὲ καὶ ᾿Ιούδας, ὁ παραδιδοὺς αὐτόν, τὸν τόπον: ὅτι 

πολλάκις συνήχθη καὶ! ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν 

αὐτοῦ. 3 Ὁ οὖν ᾿Ιούδας, λαβὼν τὴν σπεῖραν, καὶ ἐκ τῶν 

ἀρχιερέων καὶ Τ Φαρισαίων ὑπηρέτας, ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ 

φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων. 4 ᾿Ιησοῦς οὖν, εἰδὼς 

πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ᾽ αὐτόν, “ἐξελθὼν εἶπεν" αὐτοῖς, 

“Τίνα ζητεῖτε 7΄ 
5. ᾿Απεκρίθησαν αὐτῷ, “᾿Ιησοῦν τὸν Ναζωραῖον " 

Λέγει αὐτοῖς “ὁ ᾿Ιησοῦς, “᾿Εγώ εἰμι."΄ Εἱστήκει δὲ καὶ 

᾿Ιούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν μετ᾽ αὐτῶν. 6 ᾿ῶς οὖν εἶπεν 

αὐτοῖς ὅτι “᾿Εγώ εἰμι,’ ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔπεσον 

χαμαί. 7 Πάλιν οὖν “αὐτοὺς ἐπηρώτησε," “Τίνα ζητεῖτε" 

Οἱ δὲ εἶπον, “᾿Ιησοῦν τὸν Ναζωροαῖον.΄" 

8 ᾿Απεκρίθη2 ᾿Ιησοῦς, “Εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι. Εἰ οὖν ἐμὲ 

ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὑπάγειν," 9 ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος 

ὃν εἶπεν ὅτι “Οὗὑς δέδωκάς μοι οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν 

οὐδένα." 10 Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν 

αὐτὴν καὶ ἔπαισε τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν 

αὐτοῦ τὸ ὠτίον τὸ δεξιόν. Ἢν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ 

Μάλχος. 11 Εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ Πέτρῳ, “Βάλε τὴν 

μάχαιράν σουϑ εἰς τὴν θήκην. Τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέ μοι ὁ 

Πατήρ, οὐ μὴ πίω αυτόξϑ΄ 

πιππασΘΌΌὍὁἐἔὍννὍφΦ«“Φοὕοῖο ον σὁουΚβ ’ς9}0ς0(0ῈῪ6 σ΄΄ὐππππσπσππππαππσππσπππσασσσασσσσσσπανουν 

12 και Μρὶ νς -- ΜΡίχδΒαΑς, ΤῈ (ζγ 

28 απεκριθη ΜΕΒΑΟ, Οἐε ν5 ἙΟ ΤᾺ 

311 σου Μρὶ, ΤΆ νς - ΜΡ (.γ}»75)Α, ΟἋ 

1 ὁ Β νς ϑὲας 1 του Κεδρων Α ν5 ἍΜϑὲέΒο; (του Κεδρου ΝΜ") 

2 ὉνΒ νς ϑϑὲας 3 Τεκ των Ν" (των Β) ν95 Μὲέας 

4 'εξηλθεν και λεγει ΒΟ" ν5 ΨΜέκΑ 

5.34 Ὁ ν5 ϑέας; (342 Β; 234 κ) 6 ὍΒΑ νς 3. 
7 ΒΑΟ νς Ἁϑὲκ 10 γωταριον ΚΝΒΟ" ν5 3ὲᾳκ 

0 ΙΟΗΉΝ 18:12-20 

Ιθςι 59 Αρρθϑϑῖς βΒοίογθ ἴῃ6 ΗἸρῇ Ργιθοί 

12 Ἢ οὖν σπεῖρα καὶ ὁ χιλίαρχος καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν 

᾿Ιουδαίων συνέλαβον τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἔδησαν αὐτόν. 13 Καὶ 
ἀπήγαγον αὐτὸν" πρὸς Ανναν πρῶτον, ἦν γὰρ πενθερὸς 

τοῦ Καϊάφα ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου. 14 Ἢν 

δὲ Καϊάφας ὁ συμβουλεύσας τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὅτι συμφέρει 

ἕνα ἄνθρωπον Γἀτπολέσθαι ὑπὲρ τοῦ λαοῦ. 

Ρρίθι θηΐϊος Ηἰς [Ι͂ογαὰ 

(Μι. 26:58, 69,70; ΜΚ. 14:54, 666-68; [Κ. 22:54-57) 

15. ᾿Ηκολούθει δὲ τῷ ᾿Ιησοῦ Σίμων Πέτρος, καὶ ϑὸ ἄλλος 
μαθητής. “Ο δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ 

καὶ συνεισῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως. 
16 Ο δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω. ᾿Εξῆλθεν οὖν 
ὁ μαθητὴς ὁ ἄλλος ὃς ἦν γνωστὸς “τῷ ἀρχιερεῖ" καὶ εἶπτε 
τῇ θυρωρῶ,, καὶ εἰσήγαγε τὸν Πέτρον. 

17 Λέγει οὖν ἡ παιδίσκη ἡ θυρωρὸς τῷ Πέτρῳ,“ “Μὴ καὶ 

σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου 
Λέγει ἐκεῖνος, “Οὐκ εἰμί.΄ 18 Εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ 

οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πετπτοιηκότες, ὅτι ψύχος ἦν, καὶ 
ἐθερμαίνοντο. Ἢν δὲ μετ᾿ αὐτῶν ὁ Πέτρος" ἑστὼς καὶ 
θερμαινόμενος. 

᾿]θςιις ΟυθοίἊοηρα Ὀγ ἴῃ 6 ΗΙρῃ Ρεθοί 

19 .Ὃ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησε τὸν ᾿Ιησοῦν περὶ τῶν 
μαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ. 

20 ᾿Απεκρίθη “αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς," “᾿Εγὼ παρρησίᾳ "'ἐλά- 
λησα τῷ κόσμῳ. ᾿Εγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐνξ συναγωγῇ 

"6 ος ην γνωστος ϑὲνπα νΞ ογνωστος ΒΟ" "3, (γ νβ ον ἣν γνωστος 
ΤᾺ 

220 εν ϑὲ ΝΒΑς, οι νς ἐ τη ΤᾺ 

13 'ηγαγον γμό6ν:Β νς 3ϑὲ Α; (ἀαπηγαγον 6") 
14 ταποθανειν 6 (μ.ν75)νς 1 ἃ 15 ὁμόόμεβᾳ νς Μὲς 
16 του αρχιερεως γμό ΒΟ" "  γς ἍΜ ΚΑ 17 561.4 ΒΟ" νς ϑέγοόοκα 

18 και ο Πετρος μετ αυὐτων 6 (.ν}»75) ν» 3 Α 
20 “13 μ66Β (31 κὉνς 3 ας 20 Γ'λελαληκα ΝΒΑΟ" νς Ψὲγμοο 
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καὶ ἐν τῷ ἱερῷ ὅπου "Ζπάντοτε οἱ ᾿Ιουδαῖοι συνέρχονται, 

καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν. 21 Τί με γἐπερωτᾷςἢ 

γ2 Ἐπερώτησον τοὺς ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς. “Ἴδε, 

οὗτοι οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ." 

922 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος, εἷς “τῶν ὑπηρετῶν 

παρεστηκὼς" ἔδωκε ῥάπισμα τῷ ᾿Ιησοῦ, εἰπών, “Οὕτως 

ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ 

23 Γ᾿Απεκρίθη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς," “Εἰ κακῶς ἐλάλησα, 

μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ, εἰ δὲ καλῶς, τί με δέρεις" 7΄ 

24 ᾿Απέστειλεν Ταὐτὸν ὁ ἽΑννας δεδεμένον πρὸς Καϊάφαν 

τὸν ἀρχιερέα. 

Ρρίογ ἤθηϊθς Ηἰς [ογαὰ Τννίςθ ΜΟΥΘ 

(Μι. 26:71-75; ΜΚ. 14:69-72; ιΚκ. 22:58 -62) 

25 Ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος. 

Εἶπον οὖν αὐτῷ, “Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἰ΄ 

᾿Ηρνήσατο οὖν ΖΞ ἐκεῖνος καὶ εἶπεν, “Οὐκ εἰμί.“ 

26 Λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς 

ὧν οὗ ἀπέκοψε Πέτρος τὸ ὠτίον, “Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ 

κήττῳ μετ᾽ αὐτοῦ" 

27 Πάλιν οὖν ἠρνήσατο ὁ Πέτρος, καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ 

ἐφώνησεν. 

Ιθς 5 Αρρθδϑῖϑ Βρίογθ Ρι]αΐθ 

(Μι. 27:1,2,11-14; ΜΚ. 15:1-5; Κ..23:1-5) 

28 "Αγουσιν οὖν τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ 

πραιτώριον: ἦν δὲ πρωΐΪΆ. Καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ 

πραιτώριον ἵνα μὴ μιανθῶσιν, ἀλλ᾽ οἵνα φάγωσι τὸ Πάσχα. 

παασαδσσσΘσΘ  ΘΘΒὍΕὍ ΜΜΦΡο. σσσσαπ’σσσσσππππσσσσπππὐαπσσσσαπασ
σσσσσ 

123 δερεις ΜΘ (ι.ν}75)Α, ΤΆ Οε νϑ5 δαιρεις Μ' 

225 οὺυν Μνς --ΚΝΒΑΓ(", ΤῈ Οε 

328 πρωϊ ΜΡΙΝΒΑΟ, Οὐ νβ πρωια Μὶ, ΤΆ 

20 ΓΣπαντες ΝΒΑΟν5  Μ 21 γΓίερωτας ΝΒΑΟ ν5 ὶ 

21 "2 ερωτησον Θ (.»75) νς ἍΑ 

22 ΄παρεστηκως τῶν ὑπηρεέτων ΝΒ νϑ5 3); (των παρεστωτων 

υπηρετων ΟἿ) 23 (124 ΒΟ νς 3ὲ 4; (ο δε Ιησους εἰπεν αὐτῶ Ν) 

24 τρυν ΒΟ" (δε )ν ΜᾺ 27 ΒΑοῦνς Ψὲν 28 ὈνΒαο" ν95 Μὲ 

359 ΙΟῊΗΝ 18:29-37 

29 ᾿εξῆλθεν οὖν “ὁ Πιλάτος πρὸς αὐτοὺς" καὶ Γεἶττε, 
“Τίνα κατηγορίαν φέρετε ϑκατὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου" 

30 ᾿Απεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ, “Εἰ μὴ ἦν οὗτος 
γκακοττοιός, οὐκ ἄν σοι ταρεδώκαμεν αὐτόν. 

31 Εἶπτεν οὖν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, “Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ 
κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν." 

Εἶπον ϑοὖύν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι, “Ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν 

ἀποκτεῖναι οὐδένα,΄ 32 ἵνα ὁ λόγος τοῦ ᾿Ιησοῦ πληρωθῇ, 
ὃν εἶπε, σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν! ἀποθνήσκειν. 

33 Εἰσῆλθεν οὖν εἰς τὸ πραιτώριον τάλιν᾽ ὁ Πιλᾶτος καὶ 

ἐφώνησε τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ εἶπεν αὐτῷ, “Σὺ εἰ ὁ Βασιλεὺς 

τῶν ᾿Ιουδαίων΄΄ 
34 ᾿Απεκρίθη ο'αὐτῷ 92ὁ ᾿Ιησοῦς, “Τ᾽ Αφ᾽ ἑαυτοῦ" σὺ 

τοῦτο λέγεις, ἢ ἄλλοι “σοι εἶττον᾽ περὶ ἐμοῦ 
35 ᾿Απεκρίθη ὁ Πιλᾶτος, “Μήτι ἐγὼ ᾿Ιουδαῖός εἰμι Τὸ 

ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί. Τί 
ἐποίησας 

36 ᾿Απεκρίθη2 ᾿Ιησοῦς, “Η βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ 
τοῦ κόσμου τούτου. Εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ 
ἐμή, οἱ ὑπηρέται “ἂν οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο", ἵνα μὴ ταραδοθῶ 
τοῖς ᾿Ιουδαίοις: νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν 
ἐντεῦθεν." 

37 Εἰπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος, “Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύϑ΄ 

᾿Απεκρίθη ᾿Ιησοῦς, “Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι Θἐγώ. 
᾿Εγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι, καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν 

132 ημελλεν ΜρΡΙΝΒΑΟ, ΤΆ (γε νβ εμελλεν Με 

236 ἀπεκριθη ΜὲΘ (α..75) 4, Οε ν5 Ἔο ΤᾺ 
337 ἀπεκριθη Μ' νς Ἐο ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΤΆ Οὲ 

29 “ο Πιλατος εξω προς αὐτοὺς ΒΟ" (προς αυτοὺς ο Πιλατος εξω 

Ν)νς ΜΑ 29 γφησιν Θ (κ.}75)ν5 Ἅὲα 

29 ὁγχ"Β νς ϑέμοδας, [(ε] 
30 Γκακον ποιων Β (ποιησας ΝἘ) ν5 Ψϑὲα; (κακοποιων 6") 
31 ΘΒονς Ψϑὲκ; (δε Α) 33.341-.3 μέ Βο" νς κα 

34 οἸμδόβας" νς ΜᾺ 34 ο2μδόνιαμ γς ϑὲκας 
34 “απὸ σεαυτου Θ (μ.ν}75) νς 314 
34 “2ειπτον σοι ΒΟ" (ειττεν σοι μ66) νς Ψϑὲ κα 

36 “2-41 κι, [Ὁε] νς 33ὲα; 2-4 Β") 37 ΟΧΒ νς Ἅ)Α 
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κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. Πᾶς ὁ ὧν ἐκ τῆς 
ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς. 

38 Λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος, “Τί ἐστιν ἀλήθειαϑ΄ 

Βαιαθᾶς (ἤοςθη ονθϑχ [θϑις 

( Μι. 27:15-21; ΜΚ. 15:6-11;κ.23:13-19) 

Καὶ τοῦτο εἰττών, πάλιν ἐξῆλθε πρὸς τοὺς ᾿Ιουδαίους καὶ 
λέγει αὐτοῖς, “᾿Εγὼ οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ.ἢὦ 
39 Ἔστι δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ὑμῖν ἀπολύσω! ἐν τῷ 
Πάσχα. Βούλεσθε οὖν ὑμῖν ἀπολύσω τὸν Βασιλέα τῶν 

᾿Ιουδαίων 7΄ 

40 ᾿Εκραύγασαν οὖν πάλιν πάντες, λέγοντες, “Μὴ 
τοῦτον, ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν!" Ἣν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής. 

Ιθςιις Μοςκρα δηα (τζοννηθα ννςἢ ΤΗογης 

(Μι. 27:27-31; ΜΚ. 15:16-20) 

Ί Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πιλᾶτος τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ 
ἐμαστίγωσε. 2 Καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέ- 

φανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ, καὶ 
ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν. 3 ΤΚαὶ ἔλεγον, 
“Χαῖρε, ὁ Βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων!" Καὶ ἐδίδουν αὐτῷ 
ῥαπίσματα. 4 “"᾿Εξῆλθεν οὐν᾽ πάλιν ἔξω ὁ Πιλάτος καὶ 
λέγει αὐτοῖς, “ῖδε, ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω ἵνα γνῶτε ὅτι “2 ἐν 
αὐτῷ οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω.) 

139 υμιν αποολυσω ΜίΑ, ΤΆ νβ5 ημιν απτολύυσω Μ' νς απτολύυσω υὑμιν 
ΝΒ, (ε 

240 παλιν ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΤΆ ΟἍε νς -- ΜΡὶ 

38 2.41 Β νς 33)ὲκα; (2134 μ66) 39 γόόνβα νυ  Μ 
40 ΟΧΒ νς Ἅὲα 3 ἴκαι ἤρχοντο προς αὑτον μόΝΒ νς ΜΑ 

3 Γεδιδοσαν μόν νς ϑὲκ 

4 (και εξηλθεν ΒΑ νς 3ὲ; (εξηλθεν μ65:"4.) 

4 “23.512 Β νς 3))ὲ; (3231245 Α; αἰτιαν οὐχ ευρισκω δ") 

361 ΙΌΗΝ 10.15519 

ΡΙΠαῖθ Ροισυδαθα ἴο (τμςοίγ [Θϑς 

(Μι. 27:22-26; ΜΚ. 15:12-15; [Κ. 23:20-25) 

5 Εξῆλθεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς ἔξω, φορῶν τὸν ἀκάνθινον 
στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. Καὶ λέγει αὐτοῖς, 
“ΓἼδε, ὁ ἄνθρωπος!" 

6 Ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται, 
ἐκραύγασαν λέγοντες, “Σταύρωσον, σταύρωσον αὐτόν """ 

Λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, “Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ 
σταυρώσατε, ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν." 

7 ᾿Απεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ιουδαῖοι, “Ἡμεῖς νόμον 
ἔχομεν, καὶ κατὰ τὸν νόμον Θἡμῶν ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι 
ἑαυτὸν Θεοῦ Υἱὸν ἐποίησεν." 

ὃ “Ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πιλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον 
ἐφοβήθη, 9 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ λέγει 
τῷ ᾿Ιησοῦ, “Πόθεν εἶ σύξ΄ Ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ 
ἔδωκεν αὐτῷ. 10 Λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος, “᾿Εμοὶ οὐ 
λαλεῖς Οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε καὶ 
ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαίϊ σεϑ΄ 

11 ᾿Απεκρίθη 7 ᾿Ιησοῦς,᾽ “Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν “οὐδεμίαν 
κατ᾽ ἐμοῦ" εἰ μὴ ἦν “2σοι δεδομένονϊ ἄνωθεν. Διὰ τοῦτο ὁ 
“παραδιδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει." 12 ᾿Εκ τούτου 
“ἐζήτει ὁ Πιλᾶτος ἀπολῦσαι αὐτόν. 

Οἱ δὲ ᾿Ιουδαῖοι Γἔκραζον λέγοντες, “᾽Εὰν τοῦτον ἀπο- 
λύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος. Πᾶς ὁ βασιλέα 
ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι." 13 Ὃ οὖν Πιλᾶτος 

Ι6. αυὐτον ἍΨϑέκΑ νς -- γό6Β͵ ΤᾺ Οε 
27 εαυτον Θεου Υἱιον ΜΡὶ νς εαὐυτον γιον Θεου ΜΡΙΑ νς Υιον Θεου 
εαύτον ΝΒ, Οε νϑ Υἱον Θεοὺυ αὐὑτον μ65"4 Κς εαὐτον Υἱον του 
Θεου, ΤᾺ 

3711 ἰησους ΜΒ, οενς ὁ Ιησους ΝΑ, ΤΆ 

412 εαὐτον 9ὲ γόόκβαᾳ, οὐ νς αὑτον, ΤΆ 

5 ;Ἴδου ΝΒ νς 3ὲΑ; (-- και3 ἴο ανθρωπος 56) 7 ὁνΒ νς Ἅ)α 
10 “62.-.51 κΒ(Α) νς Μὲ Τ1 Ταυτω ΝΒ, [(ε] νς 331 Α 
ΤΊ “1231 γόόνάν νς Ἅ᾽Α ΤΊ “Ξγμόόχ νς ὲΑ 
ΤΊ "πταραδοὺυς ΝΒ νς ἍὲΑ 12 “231 γόδηάνΒ νς 314 
12 Γεκραυγασαν Β νς Μ; (-- κ"; εκρυγαζον Α) 
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ἀκούσας τοῦτον τὸν λόγον! ἤγαγεν ἔξω τὸν ᾿Ιησοῦν 
καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ βήματος εἰς τόπον λεγόμενον 

Λιθόστρωτον, Ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθὰ.Σ 14 Ἣν δὲ Παρα- 
σκευὴ τοῦ Πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη. Καὶ λέγει τοῖς 
᾿Ιουδαίοις, “Ἴδε, ὁ Βασιλεὺς ὑμῶν! ́  15 “Οἱ δὲ ἐκραύγασαν," 
“ΤΑρον, ἀρον! Σταύρωσον αὐτόν!" 

Λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, “Τὸν Βασιλέα ὑμῶν σταυρώσωϑ' 
᾿Απεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς, “Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ 

Καίσαρα! 16 Τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα 
σταυρωθῇ. 

Ιθςὺς [5 (ταςοιῆρα 

(Μι. 27:32-44; ΜΙ. 15:21-32;Κ.23:26-43) 

“Παρέλαβον δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἤγαγον. 17 Καὶ 
βαστάζων “τὸν σταυρὸν αὐτοῦ" ἐξῆλθεν εἰς τότπτοονδ 

λεγόμενον Κρανίου Τόπον, Γὃς λέγεται ᾿Εβραϊστὶ Γολγοθᾶ, 
18 ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἄλλους δύο, 

ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν. 19 Ἔγραψε 
δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος, καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ. Ἢν 
δὲ γεγραμμένον, 

ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΕῪΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ 

20 Τοῦτον οὖν τὸν τίτλον τολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν ᾿Ιουδαίων, 

.13 τοῦτον τον λογον Μ', ΤᾺ ν5 τουτων τῶν λογων Μὶ ν5 των 
λογων τουτων ΚΒΑ, Οε 
213 Γαββαθα ΜΡΙ͂ΒΑ, ΤᾺ Ογ νβ Γαβαθα Μ' νς [ολγοθα ἈΝ" 
314 δε Μρ', ΤᾺ νς ἣν ΜΡΙ͂ΝΒΑ, Οὐ νς -- μ66: 

414 ὠσει Μ', ΤᾺ νΞ ὡς ΜΡΙ͂ΝΒΑ, Οἐ ν5 -- μ65: 

516 και ηγαγον Μὲ νς και ἀπήγαγον Α,ΤᾺ νϑ5 --  Β, (γε νβ ἀπήγαγον Ν᾿ὶ 
617 τοτπον Μθ'μθθ γς τον ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΤῈ (ἵἋ 

13 ὁμόόνβαᾳ νς Μὲ 

15 'εκραυγασαν ουν εκεινοι Β νς ΜὲῪῪ (οι δὲ ἐεκραυγασον ΑἹ); (οι δε 
ελεγον Νἢ) 16 'παρελαβον ουν Β νς 33} Α; (οἱ δε λαβοντες Ν") 
17 'εαυτω τον σταυρον κΚὶ (αυὑτω τον σταυρον Β) νς Μὲ (τον 

σταυρον εαυτοὺῦ ΑἹ; (--καιὶ βασταζων ἴο εξηλθεν ψμ65}) 
17 Γο γμόόνβαᾳ νς »ὲ 

362 ΙΌΗΝ 19:21:27 

ὅτι ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τῆς πόλεως' ὅπου ἐσταυρώθη 
ὁ ᾿Ιησοῦς: καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραϊστί, “ἣ ̓Ελληνιστί, 

“Ρωμαϊστί.ἢ 

21 Ἔλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν ᾿Ιουδαίων, 

“Μὴ γράφε, ΄Ὁ Βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων, ἀλλ᾽ ὅτι 

“᾿᾽Εκεῖνος εἶπε, “Βασιλεύς εἰμι τῶν ᾿Ιουδαίων .“΄“} 
22 ᾿Απεκρίθη ὁ Πιλᾶτος, “Ὃ γέγραφα, γέγραφα." 
23 Οἱ οὖν στρατιῶται, ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν ᾿ἰΙησοῦν, 

ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη, 

ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος, καὶ τὸν χιτῶνα. ἮΝ δὲ ὁ χιτὼν 

ἄραφος,2 ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι᾽ ὅλου. 24 Εἶττον οὖν 

πρὸς ἀλλήλους, “Μὴ σχίσωμεν αὐτὸν ἀλλὰ λάχωμεν περὶ 

αὐτοῦ, τίνος ἔσται,΄ ἵνα ἡ Γραφὴ πληρωθῇ Πὴ λέγουσα,Ν 

«Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς, 

Καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον.» 

Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν. 

ΙΘςιις Ργονίαθς ίογ ΗΙς Μοίπϑιυ 

25 Εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἡ μήτηρ 

αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ 
Κλωττᾶ, καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή. 26 ᾿Ιησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν 

μητέρα, καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ 
μητρὶ ϑαὐτοῦ, “Τύναι, ἴδε3 ὁ υἱός σου!" 27 Εἶτα λέγει τῷ 

μαθητῇ, “7 ᾿Ιδοῦ ἡ μήτηρ σου! Καὶ ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ὥρας 
ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια. 

120 ο τοπος της πολεως 3,9ὲ μ66ΒΑ, ΟΥ νΞ της πολεως ο τοπος, ΤΆ 
ν5 --τοῦυτον ουν ἰο των ἰουδαιωὼνΖ (νοΓ56 217) Ν᾽ 

223 ἀραφος ΜΝΑ, (γε νβ ἀαρραφος ΜΒ, ΤᾺ 

326 ιδε ΜΡΙΒ, (γ νς ιδου Μρίνα, ΤᾺ 

4127 ο μαθητης αὑτην Μρ' μόδα, (εν αὐὑτην ο μαθητῆς ΜΙΝ, ΤΆ 

20 Β νς 3 ὲα; (-- τουτον ουὐν ἴο των ἰουδαιωνξ, νϑγ56 21, "ἢ 

24 ὔμμ γς Ἅϑὲ Α, [(ε] 26 ΝΒ νς 3ὲκΑ 27 τιδε ΝΒ νς Μία 

24 Ρς͵, 22:18 
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[{|ς ΕἸ θα 

(Μὲ. 27:45-56; ΜΚ. 15:33-41;Κ.23:44-49) 

28 Μετὰ τοῦτο ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς! ὅτι πάντα ἤδηξ 
τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ ἡ Γραφή, λεγει,“Διψῶ!΄ 29 Σκεῦος 
οὖν ἔκειτο ὄξους μεστόν: “οἱ δέ, πλήσαντες σπόγγον 
ὄξους, καὶ; ὑσσώπῳ περιθέντες, προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ 
στόματι. 3θΟτε οὖν ἔλαβε τὸ ὄξος “ὁ ᾿Ιησοῦς," εἶπε, 
“Τετέλεσται"΄ Καὶ κλίνας τὴν κεφαλήν, παρέδωκε τὸ 
πνεῦμα. 

Α δοία!ϊθγ Ρίθγεθς [Θςιις΄ δια 6 

31 Οἱ οὖν ᾿Ιουδαῖοι, “ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ 
σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, ἐπεὶ Παρασκευὴ ἦνϊ (ἦν γὰρ 
μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου), ἠρώτησαν τὸν 
Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη, καὶ ἀρθῶσιν. 
22 Ἤλθον οὖν οἱ στρατιῶται καὶ τοῦ μὲν πρώτου 
κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ συσταυρωθέντος 
αὐτῷ. 33. ᾿Επὶ δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν ἐλθόντες, ὡς εἶδον “αὐτὸν 
ἤδη" τεθνηκότα, οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη. 34 ᾿Αλλ᾽ εἷς 
τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξε, 
καὶ εὐθέως ἐξῆλθεν" αἷμα καὶ ὕδωρ. 35 Καὶ ὁ ἑωρακὼς 
μεμαρτύρηκε, καὶ ἀληθινή ἐστιν αὐτοῦ ἡ μαρτυρία," 
“"ἹκΚἀκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει, ἵνα ἴ ὑμεῖς "Ζιτιστεύσητε. 

.28 ι᾽τδων ο ἰησους Μ' νς εἰδως ο ἰησους ΜρίκΑ, ΤΆ ΟΣ νς Ιησους 
ειἰδως Β 

228 παντα ηδη ΜΝ, ΤΆ νβ5 ηδη πανταὰ Μ'ψ66ΒΑ, σε 
334 εὐυθεως εξηλθεν ϑὲ νς εὐθὺς εξηλθεν Α, ΤᾺ νς εξηλθεν ευθυς 
μθ6 κΒ, Οἵ 

135 ἐστιν αυὑτου η μαρτυρια Μ'μδδ"4 γς ἐστιν η μαρτυρια αὐτου 
Μὶ νς αυτου εστιν η μαρτυρια ΝΒΑ, ΤΆ Οε 

29 9ΒᾺ νς 9ὲ; (δε Ν) 
29 'σπογγον ουν μεστον του οξους μό6 48 (-- τοῦ ΚὮ νς ΨἌὲΑ 
30 Πησους Β νς ῬΑ, [(Ἅ]; (-- κὮὉ 
31 712-14, 1.11 γόόνΒ νς 1 Α 33 3,668 νς Ψὲκα 
35 Γἴκαι εκεινος Β νς ΨἌὲκα 35 ἴκαι μβόθένΒαΑ νυ. ἋΜ 
35 ΓΖπιστευητε ΜΒ νς Ψὲα, [(ε] 

365 ΙΘΗΝ 19:36-20:2 

36 ᾿ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα ἡ Γραφὴ πληρωθῇ, «᾿Οστοῦν 

οὐ συντριβήσεται' αὐτοῦ.» 37 Καὶ πάλιν ἑτέρα Γραφὴ 
λέγει, «ἼΟψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν.» 

Ιοσθρῇ πα ΝΙςοαθπημς Βυτγ [695 

(Μι. 27:57-61; ΜΚ. 15:42-47;1Κ.23:50-56) 

38 Μετὰ ταῦτα ἠρώτησε τὸν Πιλᾶτον ὁ3 ᾿Ιωσὴφ 9ὁ ἀπὸ 
᾿Αριμαθαίας, ὧν μαθητὴς τοῦ ᾿Ιησοῦ, κεκρυμμένος δὲ διὰ 

τὸν φόβον τῶν ᾿Ιουδαίων, ἵνα ἄρῃ τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ: καὶ 

ἐπέτρεψεν ὁ Πιλᾶτος. Ἦλθεν οὖν καὶ ἦρε “τὸ σῶμα τοῦ 

᾿Ιησοῦ." 39 Ἦλθε δὲ καὶ Νικόδημος, ὁ ἐλθὼν πρὸς “τὸν 

᾿Ιησοῦν᾽ νυκτὸς τὸ πρῶτον, φέρων μίγμα σμύρνης καὶ 

ἀλόης ὡς λίτρας ἑκατόν. 40 Ἔλαβον οὖν τὸ σῶμα τοῦ 

᾿Ιησοῦ καὶ ἔδησαν αὐτὸ ἐν" ὀθονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων, 

καθὼς ἔθος ἐστὶ τοῖς ᾿Ιουδαίοις ἐνταφιάζειν. 41 Ἢν δὲ ἐν 

τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος, καὶ ἐν τῷ κήπῳ 

μνημεῖον καινὸν ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς "ἐτέθη. 42 ᾽Εκεῖ οὖν 

διὰ τὴν Παρασκευὴν τῶν ᾿Ιουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ 

μνημεῖον, ἔθηκαν τὸν ᾿Ιησοῦν. 

Ρρίθγ ἂἀηα [ἰοῇηῃ 566 [Π6 Επιρίγ ΤΟΠῚΌ 

(Μι. 28:1-8; ΜΚ. 16:1-8; [Κ. 24:1-12) 

2 Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ 

ἔρχεται πρωΐ, σκοτίας ἔτι οὔσης, εἰς τὸ μνημεῖον καὶ 
βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου. 2 Τρέχει οὖν καὶ 
ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν 

.36 συντριβησεται ΜΡΙ͂ΒΑ, ΤΆ Ογ ν5 Ἔατ' ΜΙδ 

238 μετὰ Ἅ) νς Ἐδε ΝΒΑ, ΤΆ Οε 

338 ο ΜΡίαᾳ, ΤΆ νς -- ΜΡΙίνβΒ, σὲ 
439 ὡς ΜΡΙΝΒ, (γε νϑ5 ὠσει ΜρΙψόϑΑ, ΤᾺ 

540 εν 1) Α νς -- μόόνβΒ, ΤΆ οἵ 

38 ὁμόόνάβᾳ γς 9ὲν, [(ε] 
38 το σωμα αὐτου μ65Β νς Μὲ; (-- και ἐπετρεψεν ἴο του ἰησου Α; 

αυτον Ν") 39 'αὐτον ΒΑ ν5 Ψὲνκ 41 την τεθειμενος ΝΒ ν5 Ἅέᾳ 

36 Εχ. 12:46; Νυπι. 9:12; ΡΞ. 34:20 37 Ζοςῇ. 12:10 
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ὃν ἐφίλει ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ λέγει αὐτοῖς, “ραν τὸν Κύριον ἐκ 

τοῦ μνημείου, καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν." 

3 ᾿Εεξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς καὶ ἤρχοντο 

εἰς τὸ μνημεῖον. 4 Ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ, καὶ ὁ ἄλλος 

μαθητὴς προέδραμε τάχιον τοῦ Πέτρου καὶ ἦλθε πρῶτος 

εἰς τὸ μνημεῖον. 5 Καὶ παρακύψας βλέπει κείμενα τὰ 

ὀθόνια, οὐ μέντοι εἰσῆλθεν. 6 Ἔρχεται οὖν ἡ Σίμων Πέτρος 

ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ θεωρεῖ 

τὰ ὀθόνια κείμενα, 7 καὶ τὸ σουδάριον ὃ ἦν ἐπὶ τῆς 
κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον, ἀλλὰ χωρὶς 

ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον. 8 Τότε οὖν εἰσῆλθε καὶ ὁ 

ἄλλος μαθητὴς ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ εἶδε 

καὶ ἐπίστευσεν. 9 Οὐδέττω γὰρ ἤδεισαν τὴν Γραφὴν ὅτι δεῖ 

αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. 10 ᾿Ατῆλθον οὖν πάλιν πρὸς 
Γἑαυτοὺς οἱ μαθηταί. 

Μδῖγ Μαᾶραδίθηθ 5665 [ῃ6 Κίϑθῃ [οχγὰ 
(ΜΚ. 16:9-11) 

ΤΊ Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τὸ μνημεῖον᾽' κλαίουσα ἔξω. 
Ως οὖν ἔκλαιε, παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον. 12 Καὶ θεωρεῖ 

δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους, ἕνα πρὸς τῇ 

κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν, ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ 

᾿Ιησοῦ. 
13 Καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι, “Γύναι, τί κλαίεις" 

Λέγει αὐτοῖς, ““Οτι ἦραν τὸν Κύριόν μου, καὶ οὐκ οἶδα 

ποῦ ἔθηκαν αὐτόν." 14 ΘΚαὶ ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς 

τὰ ὀπίσω καὶ θεωρεῖ τὸν ᾿Ιησοῦν ἑστῶτα καὶ οὐκ ἤδει ὅτι 

᾿Ιησοῦς ἐστι. 
15 Λέγει αὐτῇ Θὸὁ ᾿Ιησοῦς, “Γύναι, τί κλαίεις Τίνα ζητεῖς 

"11 το μνημειον Μ', ΤΆ νβ τω μνημειω ΜΙ μϑϑνάνβαᾳ, Οσ 

211 κλαιουσα εξἕω Μ ΤᾺ νΞς εξἕω κλαιουσα ΜΒ, Οε νς κλαιουσα 

ἙΈΑ 

314 οτι 9ὲ γόόκβα, οὐ νς ἕο ΤΆ 

6 Τκαι μ66Β νς 3 ὲΑ; (-- οὐ, νοις 5, ἴο κειμενα, νϑῖϑ 6 μ ἢ) 

10 Γαυτους κ'Β ν5 3 ὲΑ 14 ΟνΒΑ νς Μὲ 
15 Ογόόν νς Ψὲα 

367 ΙΘΗΝ 20:16-23 

Ἐκείνη, δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστι, λέγει αὐτῷ, 
“Κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας 
αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ." 

16 Λέγει αὐτῇ Θὸὁ ᾿Ιησοῦς, “«“Μαρία!" 
Στραφεῖσα ἐκείνη, λέγει αὐτῷ, Τ΄΄᾿ῬΡαββουνί!"2 (ὃ λέγεται, 

Διδάσκαλε). 
17 Λέγει αὐτῇ ο'ὁ ᾿Ιησοῦς, “Μή μου ἅπτου, οὔπω γὰρ 

ἀναβέβηκα πρὸς τὸν Πατέρα μου: πορεύου δὲ πρὸς τοὺς 
ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς, “᾿Αναβαίνω πρὸς τὸν 
Πατέρα μου καὶ Πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεόν μου καὶ Θεὸν 
ὑμῶν.΄ ΄ 18 Ἔρχεται "Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἀταγγέλλουσα" 
τοῖς μαθηταῖς ὅτι Γἑώρακε τὸν Κύριον, καὶ ταῦτα εἶπεν 
αὐτῇ. 

ΤΗΘ Π᾿ςείρ!ος Αγ (οπηπηϑοίοπθα 

(Μιῖ. 28:16-20; ΜΚ. 16:14-18;{Κ.24:36-49) 

19 Οὔσης οὖν ὀψίας, τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ ο'τῶν 
σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ 
μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν ᾿Ιουδαίων, ἦλθεν 
ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ λέγει αὐτοῖς, “Εἰρήνη 
ὑμῖν.“ 20 Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν “αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ 
τὴν πλευρὰν αὐτοῦ." ᾿Εχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν 
Κύριον. 21 Εἶπτεν οὖν αὐτοῖς Πὸ ᾿Ιησοῦςν πάλιν, “Εἰρήνη ὑμῖν. 
Καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ Πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς." 22 Καὶ 
τοῦτο εἰττὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς, “Λάβετε Πνεῦμα 
“Λγιον. 23 Αν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται 
αὐτοῖς, ἂν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται." 
--.. 4... 

15 εθηκας αυτον Ψ3έΝΒΑ, Οὐ νς αὐτον εθηκας ΤΆ 
“16 Ραββουνι ΜΝΕΒΑ, ΤΆ Οε νς Ραβουνι Μ' 
18 ἀπταγγελλουσα Μ, ΤᾺ νβ ἀναγγελλουσα Μ' νς αγγελλουσα 
ῬΟΘΊΝΕ ΒΑ, Ν νς ἀαγγελουσα () 

16 9Β νς Ἄὲκα 16 "Μαριαμ ΝΒ νς 33 Α 
16 ΤΈβραιστι ΝΒ νς 34 17 98 νς Ἅὴ κα 17 ο2ν"Β νς ϑέγοσᾳ 
18 "Μαριαμ μόόκΒ νς 3ὲΑ 18 "εωρακα (55) ΝΒ νς ΨὲΑ 
19 οἴγνΒᾳ νς ἍΝ 19 ον" "ΒΑ νς ὲὶ 
20.2.61 κ (42-61 ΒΑ) νς 9ὲ 21 κ νς ἍΒΑ, [οε] 
23 ταφεῶωνται Α νς 33}; (αφιονται Β"; αφεθησεται ΝΜ") 
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ΤΗῆοπηας 5θ6ος ἀπα Βοίιθνος 

24 Θωμᾶς δέ, εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, 

οὐκ ἦν μετ᾿ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ϑὸ ᾿Ιησοῦς. 25 Ἔλεγον οὖν 

αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί, “᾿Ἑωράκαμεν τὸν Κύριον." 

Ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “᾽Εὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ 

τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν 

τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω 'τὴν χεῖρά μου" εἰς τὴν πλευρὰν 

αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω." 

26 Καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ 

αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ᾿ αὐτῶν. Ἔρχεται ὁ ᾿Ιησοῦς, τῶν 

θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν, 

“Εἰρήνη ὑμῖν.“ 27 Εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ, “Φέρε τὸν δάκτυλόν 

σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου: καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ 

βάλε εἰς τὴν πλευράν μου. Καὶ μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ 

πιστός." 

28 Καὶ ἀπεκρίθη! Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ, ΄“Ο Κύριός 

μου καὶ ὁ Θεός μου"΄ 

29 Λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, “Ὅτι ἑώρακάς με’, πεπί- 

στευκας. Μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες, καὶ πιστεύσαντες." 

Τῆθςοθ Ατὸ ννητίθη [μα γου Μᾶγ ΒθΙ αν 

30 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ ᾿Ιησοῦς 

ἐνώπιον τῶν μαθητῶν ϑαὐτοῦ ἃ οὐκ ἔστι γεγραμμένα ἐν 

τῷ βιβλίῳ τούτῳ. 31 Ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε 

ὅτι3 ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἵνα 

πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 

128 αἀπεκριθη 9ϑὲ μοόβας, Οὐ ν5 Ἐο Νὶ, ΤΆ 

229 με Ψ3ϑέκβας, ογσ να ἜΘωμα, ΤᾺ 

331 οτι 36 (α.γ»75)Α, οὐ νβ το, ΤΆ 

24 οχ νς Ψὲᾳα 25 μου την χειρα Ἀ(Β) ν5 Ψὲι(Α) 

28 ὀκΒο" νς Ψὲᾳ 30 9ΒΑ νς 3ὲγμόόκπς, [(ε] 
31 Γπιστευητε (ψ6 555) κ"Β νς ϑὲας, [0ε] 

369 ΙΟΗΝ 21:1.:71 

Τῇ Μιγᾶεοιίοις (αίςῃ οἱ ΕἸἰςἢ 

Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν' ὁ ᾿Ιησοῦς 

21 τοῖς μαθηταῖςΣ ἐπὶ" τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος, 

ἐφανέρωσε δὲ οὕτως. 2 ᾽Ησαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος, καὶ 

Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος, καὶ Ναθαναὴλ ὁ ἀπὸ Κανὰ 

τῆς Γαλιλαίας, καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν 

μαθητῶν αὐτοῦ δύο. 3 Λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος, 

“γὙπάγω ἁλιεύειν." 

Λέγουσιν αὐτῷ, “Ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί.“ ᾿Εξῆλθον 

καὶ ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον ϑεὐθύς, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ 

ἐπίασαν οὐδέν. 4 Πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης, ἔστη ὁ 

᾿Ιησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν: οὐ μέντοι ἤδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι 

᾿Ιησοῦς ἐστι. 

5. Λέγει οὖν αὐτοῖς Θὸ ᾿Ιησοῦς, “Παιδία, μή τι προσφάγιον 

ἔχετε 
᾿Απεκρίθησαν αὐτῷ, “Οὐ.΄ 

6 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “Βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ 

πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὑρήσετε.΄ Ἔβαλον οὖν, καὶ οὐκέτι 

αὐτὸ ἑλκύσαι [ἴσχυσαν ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων. 

7 Λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ 

Πέτρῳ, “ὋὉ Κύριός ἐστι!" Σίμων Πέτρος, ἀκούσας ὅτι ὁ 

Κύριός ἐστι, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο (ἦν γὰρ γυμνός) καὶ 

ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν. 8 Οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ 

πλοιαρίῳ ἦλθον (οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς, ἀλλ᾽ 

ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων) σύροντες τὸ δίκτυον τῶν 

ἰχθύων. 9 ᾽Ως οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν, βλέπουσιν 

ἀνθρακιὰν κειμένην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον, καὶ ἄρτον. 

Τ0 Λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “᾿Ενέγκατε ἀττὸ τῶν ὀψαρίων 
ὧν ἐπιάσατε νῦν.΄ 11 ᾿Ανέβη Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσε τὸ 

1 εαυτον παλιν ΜΒΑΟ, ΤΆ (ε νς εαυτον Μ' νς παλιν εαὐὔτον καὶ 

21 μαθηταῖς ΜρΙΝΒΑΟΘ", ΤᾺ σε νς Ἑαυτου Με 

Ἵ ἐπὶ Μ' ΒΑΟ, ΤΆ Οσχ νβ εγερθειῖς εκ νεκρων επὶ Μ' 

13 ἐνεβησαν ΨϑένκΒΑΟ, Οοε νς ἀνεβησαν, ΤᾺ 

3 ὌχΒοῖνς Ἅ 4 4 ΟγΒας νς Μὲ 5. ΟΝ νς ϑὲ Α"Ο, [(ε] 
6 Ἴσχυον ΒΟ νς Ψὲα 11 Τουν ΚΒΟ νς Ψέὲα 
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δίκτυον “ἐπὶ τῆς γῆς, μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν 

πεντηκοντατριῶν: καὶ τοσούτων ὄντων, οὐκ ἐσχίσθη τὸ 

δίκτυον. 12 Λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “Δεῦτε ἀριστήσατε." 

Οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν, “Σὺ τίς 

εἶν΄ -- εἰδότες ὅτι ὁ Κύριός ἐστιν. 13 Ἔρχεται Ο'οὖν 92ὁὸ 

᾿Ιησοῦς καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ τὸ 

ὀψάριον ὁμοίως. 14 Τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη 9ὁὸ 

᾿Ιησοῦς τοῖς μαθηταῖς ϑΞαὐτοῦ, ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν. 

Ιθϑιις Κθιηςίαϊοθς βϑίθυ 

15 Ὅτε οὖν ἠρίστησαν, λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὁ ᾿Ιησοῦς, 
“Σίμων Γ᾿Ιωνᾶ, ἀγατᾷς με “πλεῖον τούτων 

Λέγει αὐτῷ, “Ναί, Κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε." 

Λέγει αὐτῷ, “Βόσκε τὰ ἀρνία μου.΄ 16 Λέγει αὐτῷ πάλιν 

δεύτερον, “Σίμων Γ᾿Ιωνᾶ, ἀγαττᾷς με" 
Λέγει αὐτῷ, “Ναί, Κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε." 
Λέγει αὐτῷ, “Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου.΄ 17 Λέγει αὐτῷ 

τὸ τρίτον, “Σίμων "' ᾿Ιωνᾶ, φιλεῖς με΄ 

᾿Ελυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον, “Φιλεῖς 

με΄ Καὶ "Ζεῖπεν αὐτῷ, “Κύριε, σὺ πάνταϊ οἶδας. Σὺ 

γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε." 

Λέγει αὐτῷ πὸ ᾿Ιησοῦς,Χ “Βόσκε τὰ πρόβατά μου. 

18 ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε ἧς νεώτερος, ἐζώννυες 

σεαυτὸν καὶ περιεττάτεις ὅπου ἤθελες: ὅταν δὲ γηράσῃς, 

ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου καὶ ἄλλος σε ζώσει καὶ οἴσει ὅττου 

οὐ θέλεις." 19 Τοῦτο δὲ εἶπε, σημαίνων ποίῳ θανάτῳ 

δοξάσει τὸν Θεόν. Καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ, 

“᾿Ακολούθει μοι.΄΄ 

ΤΊ ΄εἰς τὴν γην ΒΑΟ νς Μὲ 13 οἴ ΒΟ νς ϑὲα 

13 928 νς ϑέκας 14 ο'Βο νς ένα 14 οὥ"ΒΑΟ νς ϑ)ὲ 
15 [Ιωαννου (" ((ῳανου Β) νς 33ὲα; (-- κἢ 

15 “πλεον ΝΒΟ ν5 Ψὲᾳκ 16 [Ιωαννου ΚΟ" (ὠανου Β) ν5 Μὲέᾳα 

17 Πωαννου ΝΟ (ὠάανου Β)νς 33 Α 17 "ὥλεγει ΝΑ νς 385. 

17 ΝΒΟ" νος 1 Ὰ 17 ὔν νς 3 ὲα (ησους ΒΟ), [Ὁ] 
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ΤΗΘ Βοίονρα ᾿ςεῖρίθ ἂπα Ηἰς Βοοκ 

20 ᾿Επιστραφεὶς δὲ ὁ Πὲτρος βλέπει τὸν μαθητὴν ὃν 
ἠγάπα ὁ ᾿Ιησοῦς ἀκολουθοῦντα, ὃς καὶ ἀνέπεσεν ἐν τῷ 
δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ εἶπε, “Κύριε, τίς ἐστιν ὁ 
παραδιδούς σε Σ2321 Τοῦτον Τ ἰδὼν ὁ Πέτρος λέγει τῷ 
᾿Ιησοῦ, “Κύριε, οὗτος δὲ τίν΄ 
22 Λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, “᾿Εὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως 

ἔρχομαι, τί πρὸς σέ Σὺ “ἀκολούθει μοι.“ 23 ᾿Εξῆλθεν οὖν 
“ὁ λόγος οὗτος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος 
οὐκ ἀποθνήσκει. “Καὶ οὐκ εἶπεν" αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι οὐκ 
ἀποθνήσκει, ἀλλ᾽, “᾿Εὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, 
πτί πρὸς σέϑν΄ 

24 Οὑτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ 
γράψας ταῦτα: καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθής “ἐστιν ἡ μαρτυρία 
αὐτοῦ. 

25 Ἔστι δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ "ὅσα ἐποίησεν ὁ ᾿Ιησοῦς, 
ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ᾽ ἕν, οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον 
χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία. Φ᾽᾿Αμήν. 

20 ΘΒΑΟ νς Ψϑὲκ 21 Τουν ΚΒΟ νς ΨὲΑ 22 κβαοῦνς 3)ὲ 
23. 5312 ΝΒΟ νς ΨὲΑ 23 οὐκ εἰπτεν δὲ ΒΟ νς ἃ 
23 ὕμὲνς 9 ̓  Βα", [Ου] 24 ΤΟ Β νς Ψϑέκιας 
24 “4231 ΒΟ νς Ψὲναᾳ 
25 Τὰ ΝΒΟ" νς 3914; (-- νοῦς κε, [θη Ἔ νϑῖςο Ν) 
25 οὐδ ΝΒ νς 9ὲ ας; (-- νοῖφςο μκ", (Ώ θη Ἑ νοῦς δ) 
25 Ὀββαο" γς 9ὲ; (-- νος κ", [Ώ 6 πη Ἔ νϑῖςθ δ) 
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Ργοίοραθ 

ΧΙΟΝ μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ 
ἢ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν 

2 ἄχρι ἧς ἡμέρας, ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ 
Πνεύματος ᾿Αγίου οὗς ἐξελέξατο, ἀνελήφθη: 3. οἷς καὶ 
παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν 

πολλοῖς τεκμηρίοις, δι᾿ ἡμερῶν “τεσσαράκοντα ὀπτανό- 

μενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 

695 Ργο 565 ἴο 56η6 [6 Ηοἰγ δριπϊ 

4 Καὶ συναλιζόμενος᾽' παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ιεροσο- 
λύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν 
τοῦ Πατρός, “ἣν ἠκούσατέ μου: 5 ὅτι ᾿Ιωάννης μὲν 
ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματιϊ 
᾿Αγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας." 

6 Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες Γἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες, 
“Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασι- 
λείαν τῷ ᾿Ισραήλϑ΄ 

7 Εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς, “Οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρό- 
νους ἢ καιροὺς οὗς ὁ Πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ. 
8ὃ ᾿Αλλὰ λήψεσθε δύναμιν, ἐπελθόντος τοῦ ὑΑγίου 
Πνεύματος ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε 

Ιη Αεἴῖς 6 Ξῷ ψέϑθνχνββΒαςῸ 

'4 συναλιζομενος ΜΡῚΘ (μ.γμ.45), ΤᾺ Οτ νς συναυλιζομενος Μὶ 

3 “τεσσερακοντα Θ (ἃ.γ»55)νς )}ὶ 5. 231 κ'Β νς ϑὲέας 

6 τηρωτων ΒΑ (ηρωτουν (ἢ) νς ὶ 8 "μου 6 (ᾳ.γ»45) νς Μὲ 
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᾿Ιερουσαλὴμ καὶ ἐν! πάσῃ τῇ ᾿Ιουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ, καὶ 
ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς." 

Ιθφςφιις Αφεθηαᾶς ἴο Ηθᾶνθῃ 

(ΜΚ. 16:19, 20; [Κ. 24:50-53) 

9 Καὶ ταῦτα εἰττών, βλεπόντων αὐτῶν, ἐπήρθη, καὶ 
νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 

10 Καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανόν, πορευ- 
ομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν 
αὐτοῖς ἐν “ἐσθῆτι λευκῇ", 1] οἱ καὶ εἶπον, “Ανδρες 
Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες2 εἰς τὸν οὐρανόν 
Οὗτος ὁ ᾿Ιησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν 
οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευ- 
όμενον εἰς τὸν οὐρανόν." 

ΤΗῊῆ6 ὕρρογ Κοοπὴ Ργάγθγ Μρϑίϊηρ 

12 Τότε ὑπέστρεψαν εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ 
καλουμένου Ἐλαιῶνος, ὅ ἐστιν ἐγγὺς ᾿Ιερουσαλήμ, 
σαββάτου ἔχον ὁδόν. 13 Καὶ ὅτε εἰσῆλθον, “ἀνέβησαν εἰς 
τὸ ὑπερῷον" οὗ ἦσαν καταμένοντες, ὅ τε Πέτρος καὶ 
᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωάννης καὶ ᾿Ανδρέας, Φίλιππος καὶ Θωμᾶς, 
Βαρθολομαῖος καὶ "Ματθαῖος, ᾿Ιάκωβος ᾿Αλφαίου καὶ Σίμων 
ὁ Ζηλωτής, καὶ ᾿Ιούδας ᾿Ιακώβου. 14 Οὗτοι πάντες ἦσαν 
προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ Πκαὶ τῇ 
δεήσει,Ν σὺν γυναιξὶ καὶ "Μαρίᾳ τῇ μητρὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ, καὶ 
σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ. 

ξοστοου τς τονε ς,..Ξ τ ρπτρτο τος, τρις ορουουτς νου τετνζι, 

'8 εν ΜΚΒ, ΤᾺ [(ε] νς -- ΜίΑτ" 
“11 ἐμβλεποντες Μρίας, ΤΆ [0γ] νβ βλεττοντες Μρ'ν "Β 
713 Ιακωβος και Ιώαννης Μ, ΤᾺ ν5 Ιακωβος Ιωαννης Μ' ν5 Ιωαν- 
νης και Ιακωβος ΝΑΟ, (γε νβ Ιωανης και Ιακωβος Β 

10 'εσθησεσι λευκαῖς 6 (ᾳ.γ5»945) νς 9)ὲ 
13 “2341 ΒΑΟ νς 33; (234 κὉ) 13 “μαθθαιος ΝΒ" νς 3ϑὲας 
14 Π6 (ᾳ.μ45) νς ὴ 14 “Μαριαμ Β νϑ9 ϑὲκας 
14 ὁμαονς 9318 
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Μαίιῃϊας5 Γῇοϑθη 8ἃ5 ῃ6 Τννθίἢ [9] ςεῖρίθ 

15 Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ 
τῶν "μαθητῶν εἶπεν (ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ 
αὐτὸ "Σὼς ἑκατὸν εἴκοσιν), 16 “Ανδρες ἀδελφοί, ἔδει πλη- 
ρωθῆναι τὴν Γραφὴν Ο'ταύτην ἣν προεῖπε τὸ Πνεῦμα 

τὸ Ἅγιον διὰ στόματος Δαβὶδ περὶ ᾿Ιούδα τοῦ γενο- 
μένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσι ϑέτὸν ᾿Ιησοῦν, 17 ὅτι κατη- 

ριθμημένος ἦν "σὺν ἡμῖν καὶ ἔλαχεν τὸν κλῆρον τῆς δια- 
κονίας ταύτης." 18 (Οὗτος μὲν οὖν ἐκτήσατο χωρίον ἐκ' 
μισθοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρηνὴς γενόμενος ἐλάκησε μέσος, 
καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ. 719 Καὶ γνωστὸν 
ἐγένετο πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν ᾿Ιερουσαλήμ, ὥστε κληθῆναι 
τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν ς᾽ Ακελδαμά, 
τοῦτ᾽ ἔστι, Χωρίον Αἵματος.) 20 “Γέγραπται γὰρ ἐν Βίβλῳ 
ψαλμῶν, 

«Γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος, 

Καὶ μὴ ἔστω ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ,» 

καί, 

Ν ) Ἁ ) - Γ ᾽ὔ΄ φ 

«Τὴν ἐπισκοττὴν αὐτοῦ Γλάβοι ἕτερος.» 

21 Δεῖ οὖν τῶν συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόνῳ 
Οὲν ᾧ εἰσῆλθε καὶ ἐξῆλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς ὁ Κύριος ᾿Ιησοῦς, 
22 ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος ᾿Ιωάννου ἕως τῆς 

ἡμέρας ἧς ἀνελήφθη ἀφ᾽ ἡμῶν, μάρτυρα τῆς ἀναστάσεως 
αὐτοῦ γενέσθαι σὺν ἡμῖν" ἕνα τούτων.΄ 23 Καὶ ἔστησαν 

δύο, ᾿Ιωσὴφ τὸν καλούμενον Βαρσαβᾶν,2Ζ ὃς ἐπεκλήθη 
᾿Ιοῦστος, καὶ "Ματθίαν. 

118 εκ 39ὲ6 (α.γ..45}, οὐ νς Ἔ του ΤΆ 

223 Βαρσαβαν Μη, ΤΆ νΞ Βαρσαββαν ΜΡΙΝΒΑ, Οἵ 

15 "'αδελφων Ὁ (μ.γμ45) νς 3)ὲ 15 "Ζωσει ΝΑΟ νς 3318 

16 96 (α.μ45) νς ϑ)ὲ 16 926 (μ.μ45) νς δὲ 
17 γεν 6 (β.γ545)νς ϑ)ὲ 19 ᾿Ακελδαμαχ Β (ἀΑχελδαμαχ ΚΑῚ)ν5 ϑϑὲς 
20 λαβετω Θ (Β.γ545) νς ψὲ 21 90 (κ.0»45)νς Μὲ 

22 “2310 (κ.ν»55) ν5 9) 23 “Μαθθιαν Β" ν5 3ϑέκας 

208 ΡΞ. 69:25 200 Ρ5. 109:8 
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24 Καὶ προσευξάμενοι εἶπον, “Σὺ Κύριε, καρδιογνῶστα 
πάντων, ἀνάδειξον ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα! 
25 λαβεῖν τὸν "'κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς, 
Ζὲξ ἧς παρέβη ᾿Ιούδας πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν 
ἴδιον .΄ 26 Καὶ ἔδωκαν κλήρους "αὐτῶν, καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος 
ἐπὶ "Ματθίαν, καὶ συγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἕνδεκα 
ἀποστόλων. 

ΤΗΘ Ηοὶγ δρίπί (οπΊοδς αἱ Ροηϊθοοσοί 

2 Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς Πεντη- 
κοστῆς, ἦσαν Γ'ἅπαντες "ξΖόμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. 

2 Καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερο- 
μένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ 
ἦσαν καθήμενοι. 3 Καὶ ὥφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι 
γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, “ἐκάθισέ τε ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον 
αὐτῶν. 4 Καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος ᾿Αγίου, καὶ 
ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου 
᾿ αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι.ἴ 

ΤῊΘ (τοννας δἱ Ρθηΐϊθοοϑςί βθοροπα 

5 ἭἬσαν δὲ Γἐν ᾿Ιερουσαλὴμ κατοικοῦντες ᾿Ιουδαῖοι, 
ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν 
οὐρανόν. 6 Γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης, συνῆλθε τὸ 
πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ 
διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν. 7 ᾿Εξίσταντο δὲ καὶ 
ἐθαύμαζον, λέγοντες "πρὸς ἀλλήλους “Οὐκ ἰδοὺ 
“πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι 8 Καὶ πῶς 
ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ἥ 

'24 ον εξελεξω εκ τουτων των δυο ενα 33ὲ6 (ῃ.μ»45), γ΄ νς εκ 
τούτων τῶν δυο ενα ον εξελεξω ΤᾺ 
77 δὲ ΜΡΊΒ, Οὐ ν5 ἐπαντες ΜΡίΑΌ, ΤῈ νς Ἑαπαντες ἈΝ" ἐξισο τπΠΠ τ τ τ τὺ 
25 γίτοπτον ΒΑΟ" ν5 Ψὲν 25 Γξαφ Θ (μ.μ45)νς Ψὶ 
26 ταυτοις Θ (ᾳ.γ»45) νς }ὲ 26 “Μαθθιαν Β'" ν5 Μϑέκας 
Ττήταντες ΒΑΟ ν5 ϑὲ; (-- κὉ 1 γὥζομου 6 (α.ν»45) νς '3ὲ 
3 και εκαθισεν Β νς 33) Α; (Και εκαθισαν ἘΞ εκαθισεν δε (ἢ) 
4 τπαντες ΝΒΑ νς Μὲς 4 “6 (ᾳ.ν»45)νς Ψὲ 
5 “εἰς ΚΑ ν5 ΨἍὲΒο 7 56 (κ.γ»45) νς Ψὲ 
7 γίρυχ Καὶ ν5 ϑϑὲ ας; (ουχι Β) 7 γξαπταντες ΝΑῸ, σε νς ΜὲΒ: 
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ἐγεννήθημεν᾽ 9 Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ ᾿Ελαμῖται, καὶ 

οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, ᾿Ιουδαίαν τε καὶ 

Καπττταδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν ᾿Ασίαν, 10 Φρυγίαν τε καὶ 

Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ 

Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ρωμαῖοι, ᾿Ιουδαῖοί τε καὶ 

προσήλυτοι, 11 Κρῆτες καὶ Αραβες, ἀκούομεν λαλούντων 

αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ." 

12 ᾿Εξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηπτόρουν, ἄλλος πρὸς ἄλλον 

λέγοντες, “Τί ϑὰἂν Γθέλοι τοῦτο εἶναι 
13 Ἕτεροι δὲ “χλευάζοντες ἔλεγον ὅτι ΄“ΤΓλεύκους 

μεμεστωμένοι εἰσί.΄΄ 

Ροίθγ Ργθᾶςῇθϑο δἱ Ρθηϊθςοσϑί 

14 Σταθεὶς δὲ Τ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα, ἐπῆρε τὴν 

φωνὴν αὐτοῦ καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς, “΄Ανδρες ᾿Ιουδαῖοι 

καὶ οἱ κατοικοῦντες ᾿Ιερουσαλὴμ "ἅπαντες, τοῦτο ὑμῖν 

γνωστὸν ἔστω καὶ ἐνωτίσασθε τὰ ῥήματά μου. 15 Οὐ γάρ, 

ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε, οὗτοι μεθύουσιν, ἔστι γὰρ ὥρα 

τρίτη τῆς ἡμέρας. 16 ᾿Αλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον διὰ 
τοῦ προφήτου ᾿Ιωήλ, 

17 «Καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει ὁ Θεός, 
᾿Εκχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου ἐπὶ ττᾶσαν σάρκα, 
Καὶ πτροφητεύοουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες 

ὑμῶν, 

Καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται, 
Καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν Γἐνυπνίᾳ ἐνυπνιασθήσονται: 

18 Καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου 
Ἔν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀττὸ τοῦ Πνεύματός 

μου, 
Καὶ προφητεύσουοσι. 

19 Καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω 
Καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, 
Αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καττνοῦ: 

᾽8 ἐγεννηθημεν ΜρΙΝΒΟ", ΤῊ Οε νβ ἐεγενηθημεν ΜΡΙΑ 

12 96 (μ.ν»45) νς Μὲ 12 τθελει ΒΑΟ ν9ς ϑϑὲκ 

13 "διαχλευαζοντες Θ (μ.»5)ν. Μ 14 το ΚΒΑ ν95 Μὲς 

14 "παντες Θ (ι.γν»45) νς Ψ9ὲ 17 γενυπνιοις 6 (μ.0»45) νς ὲὶ 

277 Α(ΤΘ 2:20-29 

20 .Ο ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος 
Καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα 
Πρὶν ο!]ἤ ἐλθεῖν οΖτὴν ἡμέραν Κυρίου 

τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ. 

21 Καὶ ἔσται, πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται 
τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται.» 

22 “"Ανδρες ᾿Ισραηλῖται, ἀκούσατε τοὺς λόγους τού- 

τους: ᾿Ιησοῦν τὸν Ναζωραῖον, ἄνδρα ἀπὸ τοῦ Θεοῦ 

ἀποδεδειγμένον εἰς ὑμᾶς δυνάμεσι καὶ τέρασι καὶ σημείοις 

οἷς ἐποίησε δι᾽ αὐτοῦ ὁ Θεὸς ἐν μέσῳ ὑμῶν, καθὼς “καὶ 

αὐτοὶ οἴδατε, 23 τοῦτον τῇ ὡρισμένῃ βουλῇ καὶ προγνώ- 

σει τοῦ Θεοῦ ἔκδοτον ϑλαβόντες, διὰ "χειρῶν ἀνόμων 
προσπήξαντες ἀνείλετε: 24 ὃν ὁ Θεὸς ἀνέστησε λύσας 
τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου, καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν κρατ- 

εἶσθαι αὐτὸν ὑπ᾽ αὐτοῦ. 25 Δαβὶδ γὰρ λέγει εἰς αὐτόν, 

«Προωρώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντός, 

Ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν ἵνα μὴ σαλευθῶ. 
26 Διὰ τοῦτο "εὐφράνθη ἡ καρδία μου 

Καὶ ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά μου, 
Ἔτι δὲ καὶ ἡ σάρξ μου κατασκηνώσει ἐττ᾽ ἐλπίδι: 

27 Ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς “Αιδου , 
Οὐδὲ δώσεις τὸν Ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν. 

28 ᾿Εγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς, 
Πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ τοῦ προσώπου σου.» 

29 “ἤΑνδρες ἀδελφοί, ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς 

ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου Δαβίδ, ὅτι καὶ ἐτελεύτησε καὶ 
ἐτάφη, καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἐστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας 

127 ΑἸδου ΜΡὶ, ΤΆ νς Αιδην ΜΡῚΘ (α..35), ΟΥ 

20 οἴνας νς ἍΜὲῈΒ 20 ο2μ:Β νς ϑϑὲας 22 “41-3 ΚΒΟ νς ἍὍα 
22 96 ((.γῖ5ὴν:ς Μ 23 96 (ι.ν45)νς Ψ9ὲ 

23 Γχειρος Θ (μ.μ}45) νος Μὲ 25 γπροορωμην Θ (Β.γ»45) νς Ψὶ 

26 υφρανθη Θ (ᾳ.γ»45ν. Μ 

17-21 06] 2:28-32 25-28 Ρς. 16:8-1ΤΊ 
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ταύτης. 30 Προφήτης οὖν ὑπάρχων, καὶ εἰδὼς ὅτι ὅρκω 
ὥὦμοσεν αὐτῶ ὁ Θεὸς ἐκ καρποῦ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ, πτὸ 
κατὰ σάρκα, ἀναστήσειν τὸν Χριστὸν καθίσαι ἐπὶ “τοῦ 

θρόνου" αὐτοῦ, 31 προϊδὼν ἐλάλησε περὶ τῆς ἀναστάσεως 
τοῦ Χριστοῦ ὅτι 

«ΓΙΟὐ κατελείφθη! σὴ ψυχὴ αὐτοῦν εἰς ΓΖ΄Αἰιδου, 
γβοΟὐδὲ ἡ σὰρξ αὐτοῦ εἶδε διαφθοράν.» 

32 Τοῦτον τὸν ᾿Ιησοῦν ἀνέστησεν ὁ Θεός, οὗ πάντες ἡμεῖς 

ἐσμεν μάρτυρες. 33 Τῇ δεξιᾷ οὖν τοῦ Θεοῦ ὑψωθείς, τήν τε 
ἐπαγγελίαν τοῦ “᾿Αγίου Πνεύματος) λαβὼν παρὰ τοῦ 

Πατρός, ἐξέχεε τοῦτο ὃ Ὁνῦν ὑμεῖς 1 βλέπετε καὶ ἀκούετε. 
34 Οὐ γὰρ Δαβὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς, λέγει δὲ αὐτός, 

«Εἶπττεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου, 

“Κάθου ἐκ δεξιῶν μοὺ 

35 ἝὝἭως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑτποττόδιον 
τῶν ποδῶν σου.» 

36 “᾿Ασφαλῶς οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος ᾿Ισραὴλ ὅτι καὶ 
Κύριον “καὶ Χριστὸν αὐτὸν “2ὁ Θεὸς ἐποίησεν τοῦτον τὸν 
᾿Ιησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε." 

ρρίθγ (οποίμαθς Ηἰς Αρρθϑαϑὶ 

37 ᾿Ακούσαντες δὲ κατενύγησαν “τῇ καρδίᾳ," εἶπτόν τε 
πρὸς τὸν [Ἰέτρον καὶ τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους, “Τί 
ποιήσωμεν, ἄνδρες ἀδελφοίρΡ΄ 

131 κατελειφθη Μ, ΤΆ εγκατελειφθη Μ' (Ν) (Β)Α (6), Οε 

236 και 39ὲ 6 (Α.γ..,45), Οὐ νς -- ΤᾺ 

337 ποιήσωμεν ΜΡῈΟ (μ.γ»85), Ογ νς ποιησομεν Μὶ͵ ΤᾺ 

30 ΠΟ (ᾳ.μ45)νς ν)ὲ 30 τον θρονον Ὁ (ᾳ.γ»45)νς “ὲὶ 

31 τ'ἴουτε 6 (Ά.545) νς )ὲ 31 Π6 (α.γν45) νς Μὲ 
31 ΓΖΑιδην ΝΒ νς 3ϑὲας 31 ἤϑουτε ΝΑῸ νς 3}}8Β 
33 !Πνευματος του Αγιου 6 (μ.μ45ν. Μ 33 96 (ᾳ.μ45)νς Μὲ 
33 Τκαι Β, [(γ] νς ϑὲένκας 34 ομἘβ᾽ νς 3) Α΄, [6] 
36 71312 6 ((.γν45)ν. Μ 36 2312 ΝΒ νς ϑὲ ας 
37 την καρδιαν 6 (μ.}.45) νς 9) 

31 Ρῥς. 16:10 34,35 Ρῥς. 110:1 

379 Α(Τ5 2:38-47 

38 Πέτρος δὲ ἔφη πρὸς αὐτούς, “Μετανοήσατε καὶ 
βατττισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 

εἰς ἄφεσιν Τ' ἁμαρτιῶν Τ2, καὶ λήψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ 
᾿Αγίου Πνεύματος. 39 Ὑμῖν γάρ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία καὶ τοῖς 
τέκνοις ὑμῶν, καὶ πᾶσι τοῖς εἰς μακράν, ὅσους ἂν 
προσκαλέσηται Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν.“ 40 Ἑτέροις τε λόγοις 

πλείοσι διεμαρτύρετο: καὶ παρεκάλει Τ λέγων, “Σώθητε 
ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς ταύτης." 

Α να! σῃυτοῇ τοννο ἢ ΝΠ ΌὈΘΓς9 

41 Οἱ μὲν οὖν θασμένως ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ 
ἐβαπτίσθησαν, καὶ προσετέθησαν 7 τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ 

ὡσεὶ τρισχίλιαι. 42 Ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ 
τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ, ϑκαὶ τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου 
καὶ ταῖς προσευχαῖς. 

43" ἐγένετο δὲ πιάσῃ ψυχῇ φόβος, πολλά τε τέρατα καὶ 
σημεῖα διὰ τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο. 44 Πάντες δὲ οἱ 
πιστεύοντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά, 
45 καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον καὶ 

διεμέριζον αὐτὰ πᾶσι καθότι ἄν τις χρείαν εἶχε. 46 Καθ᾿ 
ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, 
κλῶντές τε κατ᾽ οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς ἐν 
ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας, 47 αἰνοῦντες τὸν Θεὸν 
καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν. Ὃ δὲ Κύριος 
προσετίθει τοὺς σῳζομένους καθ᾽ ἡμέραν τῇ ἐκκλησίᾳ..Ν 

.38 Πετρος δε εφη προς αὑτοὺς μετανοησατε Μ, ΤΆ νϑ εἶπε δε 
Πετρος προς αὑτοὺς μετανοησατε Μ' ν5 Πετρος δε προς αυτους 
μετανοησατε φησιν ΝΑῸ, [0] ν9 Πετρος δὲ προς αυτους 
μετανοησατε Β 

240 διεμαρτυρετο Μ', ΤΆ ν5 διεμαρτυρατο ΜΡῚῸΘ (Β.ν»45), σε 

343 δια των αποστολων εγινετο ΜΡΙΝΒ", ΤᾺ Οἐε νς δια τῶν απο- 
στολων εγενετο Μὶ' νς εγινετο δια των αποστολων ΑΟ 
144 πιστευοντες ΜΑΟ, ΤᾺ (τε νβ πιστευσαντες ΜΙΝΒ 

38 τίτων Θ (ᾳ.γ545) νς Μὲ 38 τζυμων ΝΒΑ (ημων Ο)νς ΜὲῚ 
40 Ταυτους 6 (μ.}.45) νς Ψ) 41 96 (μᾳ.γ45)νς 9) 

41 τεν 6 (ᾳ.γ45)νς ὲ .42 96 (κ.γμ45)νς Μὲ) 
43 τεγινετο Θ (μ.γ»45) νς 9)ὲ 47 Π6 (ᾳ..45)νς Ψὲ 
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Ρρίθγ αηα [οὔῇηῃ Ηρϑί ἃ ἰ ἃπηθ Μᾶη 

Επὶ τὸ αὐτὸ δὲ Πέτρος καὶ ᾿Ιωάννης ἀνέβαινον εἰς 
τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην. 

2 Καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων 
ἐβαστάζετο, ὃν ἐτίθουν καθ᾽ ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν 
τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην ᾿Ωραίαν τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην 
παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν, 3 ὃς ἰδὼν Πέτρον 
καὶ ᾿Ιωάννην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερόν, ἠρώτα 
ἐλεημοσύνην." 

4 ᾿Ατενίσας δὲ Πέτρος εἰς αὐτὸν σὺν τῷ ᾿Ιωάννῃ, εἶπε, 
“Βλέψον εἰς ἡμᾶς." δ΄ Ο δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς, προσδοκῶν τι 
παρ᾽ αὐτῶν λαβεῖν. 6Εἶπε δὲ Πέτρος, “᾿᾿Αργύριον καὶ 
χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι, ὃ δὲ ἔχω, τοῦτό σοι δίδωμι. ᾿Εν 
τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ἔγειρε καὶ 
περιττάτει.΄ 7 Καὶ πιάσας αὐτὸν τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἤγειρετ' 
παραχρῆμα δὲ ἐστερεώθησαν αὐτοῦ αἱ βάσεις καὶ τὰ 
σφυρά. ὃ Καὶ ἐξαλλόμενος ἔστη καὶ περιεπάτει, καὶ 
εἰσῆλθε σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερόν, περιττατῶν καὶ ἁλλόμενος 
καὶ αἰνῶν τὸν Θεόν. 9 Καὶ εἶδεν “αὐτὸν πᾶς ὁ λαὸςϊ 
περιπατοῦντα καὶ αἰνοῦντα τὸν Θεόν. 10 ᾿Επεγίνωσκόν 
τε αὐτὸν ὅτι ΓΖοὗῦτος ἦν ὁ πρὸς τὴν ἐλεημοσύνην 
καθήμενος ἐπὶ τῇ ᾿Ωραίᾳ Πύλῃ τοῦ ἱεροῦ, καὶ ἐπλήσθησαν 
θάμβους καὶ ἐκστάσεως ἐπὶ τῷ συμβεβηκότι αὐτῷ. 

Ραῖθγ Ργθᾶοῇθϑ ἰη δοϊΪοπΠΊΟΠ 5 Ρουίίςο 

ΤΊ Κρατοῦντος δὲ “τοῦ ἰαθέντος χωλοῦ" τὸν Πέτρον καὶ 
Τ᾿ Ιωάννην, συνέδραμε “πρὸς αὐτοὺς πᾶς ὁ λαὸςϊ ἐπὶ τῇ 
στοᾷ τῇ καλουμένῃ Σολομῶντος, ἔκθαμβοι. 

.3 ἐλεημοσύνην Μ νς Ἐ λαβειν Θ (ι.545), ΤᾺ Οε 
26 εγειρε και ΜΡΙΑ, [Ὁ] νς εγειραι καὶ Μία, ΤΆ νς -- ΚΒ 

16 ἀ.γν45)}νς Ψὲ 7 ταυτον 6 (μ.ν45)νς Ψὲ 
7 7231 6 (α.μ».45)νς Ψὲ 7 “σφυδρα Ν'ΑΒ" (φυδρα (ἢ) νς Ψὲ 
9 2341 Θ (α.}45) νς 3} 10 "'δε Θ (μ.γν».45) νς ϑὲ 
10 ΓΖαυτος ΚΑΟ, Οε νς ΨὲΒ ΤΊ 'αυτου Θ (μ.μ45) νς Ψὲ 
ΤΊ ττον ΝΒΑ νς 3)ὶ]ς ΤΊ “3.512 Θ (ᾳ.ν»45) νς Ψὲ 

381 Α(ΓΤΘ5 3:123.-22 

12 ᾿Ιδὼν δὲ Τ Πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς τὸν λαόν, 
“Ἄνδρες ᾿Ισραηλῖται, τί θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ Ἢ ἡμῖν τί 

ἀτενίζετε ὡς ἰδίᾳ δυνάμει ἢ εὐσεβείᾳ πεποιηκόσι τοῦ 

περιπατεῖν αὐτόν 13 ᾽Ο Θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ Τ' Ισαὰκ καὶ 
ΤΖ᾽ Ἰακώβ, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, ἐδόξασε τὸν Παῖδα 

αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν, ὃν ὑμεῖς μὲν' παρεδώκατε καὶ ἠρνήσασθε 
οαὐτὸν κατὰ πρόσωπον Πιλάτου, κρίναντος ἐκείνου 
ἀπολύειν. 14 Ὑμεῖς δὲ τὸν ἽΑγιον καὶ Δίκαιον ἠρνήσασθε, 

καὶ ἠτήσασθε ἄνδρα φονέα χαρισθῆναι ὑμῖν, 15 τὸν δὲ 
᾿Αρχηγὸν τῆς ζωῆς ἀπεκτείνατε, ὃν ὁ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ 

νεκρῶν, οὗ ἡμεῖς μάρτυρές ἐσμεν. 16 Καὶ ἐπὶ τῇ πίστει 

τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦτον ὃν θεωρεῖτε καὶ οἴδατε 
ἐστερέωσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ. Καὶ ἡ πίστις ἡ δι᾽ αὐτοῦ 

ἔδωκεν αὐτῷ τὴν ὁλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων 

ὑμῶν. 17 Καὶ νῦν, ἀδελφοί, οἶδα ὅτι κατὰ ἄγνοιαν 
ἐπράξατε, ὥσπερ καὶ οἱ ἄρχοντες ὑμῶν. 18 ᾽Ο δὲ Θεὸς 
ἃ προκατήγγειλε διὰ στόματος πάντων τῶν προφητῶν 

(αὐτοῦ, παθεῖν τὸν Χριστόν, ἐπλήρωσεν οὕτως. 19 Μετα- 
νοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε, εἰς τὸ ἐξαλειφθῆναι 
ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας, ὅπως ἂν ἔλθωσι καιροὶ ἀναψύ- 
ξεως ἀπὸ προσώπου τοῦ Κυρίου 20 καὶ ἀποστείλῃ 
τὸν προκεχειρισμένον ὑμῖν Χριστὸν ᾿Ιησοῦν,᾽ 21 ὃν δεῖ 
οὐρανὸν μὲν δέξασθαι ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως 

πάντων ὧν ἐλάλησεν ὁ Θεὸς διὰ στόματος πάντων τῶν" 
ἁγίων αὐτοῦ προφητῶν ἀπ᾽ αἰῶνος. 22 Μωσῆς μὲν 
Ππγὰρ πρὸς τοὺς πατέρας εἶπεν ὅτι «Προφήτην ὑμῖν 

ἀναστήσει Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν" ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς 
ἐμέ. Αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς 

113 μεν 3) 6 (κα γν45), ογ νς --, ΤΆ 
219 του ΜΘ (μ.μ45), ΤᾺ εν -Μ- 

20 προκεχειρισμενον 3ὲ6 (α.γ}45), οὐ νβ προκεκηρυγμενον ΤᾺ 

120 Χριστον ἰΙησουν ΜΡΙΝΒ, ΟΥ ν5 Ιησουν Χριστον ΜΡίΑς, ΤᾺ 

521 παντων των Μὲ νς των 6 (ᾳ.γ545), τ νς παντων ΤΆ 

522 ἡμων Μίκ" νς ὑμων ΜΊΑ, ΤΆ ΟΥ νβ -Β 

12 Τὸ 6 (κ.}45)νς ))})ὲ 13 Τ' 29 Θεος κα ίΘεος Α), [(ε] νς 3318 
13 ΟΟ (ᾳ.μ45) νς )ὲ 18 “2.41 ΚΒΟ νς Μ; {Ἰ ΑἹ) 
21 3412 6 α.μ5)ν.-  Μ 22 56 (ᾳ.ν»45)νς ))ὲ 
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ὑμᾶς. 23 Ἔσται δέ, πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἐὰν' μὴ ἀκούσῃ τοῦ 

Προφήτου ἐκείνου "ἐξολοθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ.» 24 Καὶ 

πάντες δὲ οἱ προφῆται ἀτὸ Σαμουὴλ καὶ τῶν καθεξῆς, ὅσοι 

ἐλάλησαν, καὶ κατήγγειλαν2 τὰς ἡμέρας ταύτας. 25 Ὑμεῖς 

ἐστε υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ τῆς διαθήκης ἧς διέθετο ὁ 

Θεὸς πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, λέγων πρὸς ᾿Αβραάμ, 

«Καὶ ἐνέ τῷ σπέρματί σου "Ζἐένευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ 

πατριαὶ τῆς γῆς.» 26 Ὑμῖν πρῶτον ὁ Θεός, ἀναστήσαςϊ 
τὸν Παῖδα αὐτοῦ Θ᾿ Ιησοῦν, ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα 

ὑμᾶς, ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀττὸ τῶν πονηριῶν 

ὑμῶν. 

Ρρίθι ἀηα [οῇπ ΑτΘ Αἰγοοίρα 

Λαλούντων δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν λαόν, ἐπέστησαν 

αὐτοῖς οἱ ἱερεῖς καὶ ὁ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ 
Σαδδουκαῖοι, 2 διαπτονούμενοι διὰ τὸ διδάσκειν αὐτοὺς τὸν 

λαὸν καὶ καταγγέλλειν ἐν τῷ ᾿Ιησοῦ τὴν ἀνάστασιν τῶν" 

νεκρῶν. 3 Καὶ ἐπέβαλον αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ ἔθεντο" εἰς 
τήρησιν εἰς τὴν αὔριον, ἦν γὰρ ἑσπέρα ἤδη. 4 Πολλοὶ δὲ 
τῶν ἀκουσάντων τὸν λόγον ἐπίστευσαν, καὶ ἐγενήθη 9ὁ 
ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν Γὼσεὶ χιλιάδες πέντε. 

Ρρίθι δηα [ἰοἤῇῃ Τϑοιγ ἴο [ῃ 6 ϑαπῆθατχη 

5. ᾽᾿εγένετο δὲ ἐπὶ τὴν αὔριον συναχθῆναι αὐτῶν τοὺς 
ἄρχοντας καὶ Τ' πρεσβυτέρους καὶ Τ2 γραμματεῖς εἰς" 

123 εαν ΜΡίνας, Οὲ νβ αν ΜΡΒ, ΤΆ 

224 κατηγγειλαν ΜΝΑΒΟῚ, Οε νος προκατηγγειλαν Μ', ΤΆ 

325 υἱοι Μθ', ΤῊ νς οἱ υἱοι ΜΡῚΘ (.γ}.5), Οὲ 

425 εν 3) 6 (ῃ.».45), γσ ν9ς -- ΤᾺ 

52 τῶν Μ νς την εκ Ο (ᾳ.μ45), ΤᾺ σε 

53 ἐεθεντο ΜΡΙδΒ, ΤᾺ (γ νβ τ αὐτοὺς ΜΡΙΑῸ 
75 εἰς ΜρΡΙν, ΤΆ νβ εν ΜΡΙ͂ΒΑ, (ὺ 

23 γεξολεθρευθησεται Β'ΑΟ νς Μὲκ 25 μων ΒΑ ν5 Μκπ"Ο "4 

25 γΖευλογηθησονται Β ν5 Ψὲν,[ΟΥ]; (επευλογηθησονται Ο; ευλο- 

γησονται 4") 26 “312 ΚΒΟ νς Ψϑὲα 26 ὍνΒΟ νς Ψέᾳα 

4 οχμβ νς ϑὲα, [Ὁ] 4 τως Β, [(ε] νϑ ἌΝ; (-- κα) 
5 Τί Ζτους ΒΑ ν9.  Μ 

22-2ώ3 Ὀφωΐ. 18:15,18,19 25. ὥρη. 22:18; 26:4; 28:14 

383 Α(ΓΤΘ 4:6-15 

᾿Ιερουσαλήμ, 6 καὶ "Ἄνναν τὸν ἀρχιερέα καὶ Καϊάφαν καὶ 
᾿Ιωάννην καὶ ᾿Αλέξανδρον" καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους 
ἀρχιερατικοῦ. 7 Καὶ στήσαντες αὐτοὺς ἐν' μέσῳ ἐπυνθά- 
νοντο, “Εν ποίᾳ δυνάμει ἢ ἐν ποίῳ ὀνόματι ἐποιήσατε 
τοῦτο ὑμεῖς" 

ὃ Τότε Πέτρος πλησθεὶς Πνεύματος ᾿Αγίου εἶπε πρὸς 
αὐτούς, “Ἄρχοντες τοῦ λαοῦ καὶ πρεσβύτεροι πτοῦ 
᾿Ισραήλι,Ν 9 εἰ ἡμεῖς σήμερον ἀνακρινόμεθα ἐπὶ εὐεργεσίᾳ 
ἀνθρώπου ἀσθενοῦς, ἐν τίνι οὗτος "σέσωσται, 10 γνωστὸν 
ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ ᾿Ισραὴλ ὅτι ἐν τῷ 
ὀνόματι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωροαίου, ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώ- 
σατε, ὃν ὁ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, ἐν τούτῳ οὗτος 
παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής. 11 Οὗτός ἐστιν 

«Ὁ λίθος ὁ ἐξουθενηθεὶς ὑφ᾽ ὑμῶν τῶν Γοἰκοδομούντων, 
Ὃ γενόμενος εἰς κεφαλὴν γωνίας.» 

12 Καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία, οὔτεξ γὰρ 
ὄνομά ἐστιν ἕτερον3 ὑπὸ τὸν οὐρανὸν“ τὸ δεδομένον ἐν 
ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς." 

ΤῆΘ δαηῃραγίη ξογρίας Τϑαςῃηρ ἰη ἴῃ 6 ΝΠ οἵ [6ϑις 

123 Θεωροῦντες δὲ τὴν τοῦ Πέτρου παρρησίαν καὶ 
᾿Ιωάννου, καὶ καταλαβόμενοι ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμματοί 
εἰσι καὶ ἰδιῶται, ἐθαύμαζον, ἐπεγίνωσκόν τε αὐτοὺς ὅτι 
σὺν τῷ ᾿Ιησοῦ ἦσαν. 14 Τὸν "δὲ ἄνθρωπον βλέποντες 
σὺν αὐτοῖς ἑστῶτα τὸν" τεθεραπευμένον, οὐδὲν εἶχον 
ἀντειπεῖν. 15 Κελεύσαντες δὲ αὐτοὺς ἔξω τοῦ συνεδρίου 
ἀρας, ἐπ τδι τε ρουισιααικαι το, τ τες ἐς ῳὦρὖΨὦἋ«Ὡἕ).ι τορι, τ τορος τὸ 5 
'7 εν Μνς- τω ΚΝΒΑ, ΤΆ Οε 

212 οὐτε Μρ', ΤᾺ νς οὐδε ΜΡΙΝΒΑ, σε 
712 ονομα εστιν ετερον ΜΒ, ΤΆ Οεγ νβ ονομα ετερον εστιν ΜΡ Α 
ν5 ἐετερον ονομα εστιν δ 
112 ὑπο τον ουρανον ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΤΆ (ενς -- ΜΡ' 
"14 τον ΜΝ ΒΑ, ΤᾺ Οενς -- Μ' 

6 ΄Αννας ο αρχιερευς και Καιαφας και Ιωαννης καὶ Αλεξανδρος 
ΝΒΑ νς Ψὶ 8 ΒΑ νς Μὲ 9 «σεσωται ΝΑ νς ΨΜὲΒ 
ΤΤ "οικοδομων ΝΒΑ νς ")ὲ 14 τε ΝΒΑ νυ.  Μ 

ΤΊ Ρῥς. 118:22 
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ἀπελθεῖν συνέβαλλον' πρὸς ἀλλήλους, 16 λέγοντες, “Τί 

ποιήσωμεν2 τοῖς ἀνθρώποις τούτοις Ὅτι μὲν γὰρ γνω- 

στὸν σημεῖον γέγονε δι᾽ αὐτῶν, πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν 

᾿Ιερουσαλὴμ φανερόν, καὶ οὐ δυνάμεθα "ἀρνήσασθαι. 

17 ᾿Αλλ᾽ ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον διανεμηθῇ εἰς τὸν λαόν, 

οἀπειλῇ ἀπειλησώμεθα αὐτοῖς μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τῷ 

ὀνόματι τούτῳ μηδενὶ ἀνθρώπων. 18 Καὶ καλέσαντες 

αὐτούς, παρήγγειλαν ϑαὐτοῖς τὸ καθόλου μὴ φθέγγεσθαι 

μηδὲ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ ᾿Ιησοῦ. β 

19 Ὃ δὲ Πέτρος καὶ ᾿Ιωάννης ἀποκριθέντες “πρὸς 

αὐτοὺς εἴπον,. “Εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὑμῶν 

ἀκούειν μᾶλλον ἢ τοῦ Θεοῦ, κρίνατε. 20 Οὐ δυνάμεθα γὰρ 

ἡμεῖς, ἃ εἴδομεν καὶ ἠκούσαμεν, μὴ λαλεῖν.΄ 21 Οἱ δὲ 

προσαπειλησάμενοι ἀπέλυσαν αὐτούς, μηδὲν εὑρίσκοντες 

τὸ πῶς κολάσονται αὐτούς, διὰ τὸν λαόν, ὅτι πάντες 

ἐδόξαζον τὸν Θεὸν ἐπὶ τῷ γεγονότι. 22 ᾿Ετῶν γὰρ ἦν 

πλειόνων “τεσσαράκοντα ὁ ἄνθρωπος ἐφ᾽ ὃν "ἐγεγόνει τὸ 

σημεῖον τοῦτο τῆς ἰάσεως. 

Τῇ Βοίθνθίς Ργὰγ ίογ Βοία 655 

23 ᾿Απολυθέντες δὲ ἦλθον πρὸς τοὺς ἰδίους καὶ ἀπτήγ- 

γειλαν ὅσα πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύ- 

τεροι εἶπον. 24 Οἱ δὲ ἀκούσαντες ὁμοθυμαδὸν ἦραν 

φωνὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ εἶπον, “Δέσποτα, σὺ ὁ Θεὸςν ὁ 

ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ 

πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς, 25 ὁ Τ' διὰ 72 στόματος Δαβὶδ" παιδός 

σου εἰττών, 

..ρρρϑρϑρϑρνρνψνψν.ν..͵4 4 ι΄ ΄΄ἝἽ  .ΨΦάὅἵῬὅὯῬ ὔ 

115 συνεβαλλον 33ὲ ΚΒΑ, Οτ νβ συνεβαλον ΤᾺ 

216 ποιησωμεν ΜΡΙ͂ΝΒΑ, (τ ν5 ποιήσομεν Με, ΤΆ 

317 απειλησώωμεθα ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΤΆ Οε νς απειλησομεθα Μ' 

421 κολασονται 9ὲ νς κολασωνται ΚΑ, ΤΆ (τ ν5 κολασῶωσιν Β" 

525 Δαβιδ ΜΝΕΒΑ, (γε νβ του Μη", ΤᾺ 

16 Γαρνεισθαι ΚΒΑ ν5 Μὶ 17 κα νς Μὲ 18 ΟΝ ΒΑ νος Μὲ 

19 “312 ΝΒΑ νυν. Μ 22 «τεσσεράκοντα ΒΑ ν5 Ψὶ 

22 ἵγεγονει!ι Β νϑ ΨίκΑ 24 ἴΝΒΑ νς Μὲ 

25 Τίτου πατρος ἡμῶν ἕβΒΑ ν5 Ψὲ 

25 τΖΠνευματος Αγιου ΒΑ ν5 Μὲ 

385 Α(ΤΞ 4:26-34 

«Ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη, 
Καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενάϑ 

26 Παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, 
Καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ 
Κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ.» 

27 “Συνήχθησαν γὰρ ἐπ᾽ ἀληθείας! ἐπὶ τὸν ἅγιον Παϊῖδά 
σου Ιησοῦν, ὃν ἔχρισας, Ηρῴδης τε καὶ Πόντιος Πιλᾶτος, 
σὺν ἔθνεσι καὶ λαοῖς ᾿Ισραήλ, 28 ποιῆσαι ὅσα ἡ χείρ σου καὶ 
ἡ βουλή ὅσου προώρισε γενέσθαι. 29 Καὶ τὰ νῦν, Κύριε, 
ἔπιδε ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, καὶ δὸς τοῖς δούλοις σου 
μετὰ παρρησίας πάσης λαλεῖν τὸν λόγον σου, 30 ἐν τῷ τὴν 
χεῖρά σου εκτείνειν σε εἰς ἴασιν, καὶ σημεῖα καὶ τέρατα 
γίνεσθαι διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου Παιδός σου ᾿Ιησοῦ." 
31 Καὶ δεηθέντων αὐτῶν, ἐσαλεύθη ὁ τόπος ἐν ᾧ ἦσαν 
συνηγμένοι, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες “Πνεύματος “Αγίου," 
καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ μετὰ παρρησίας. 

ΤΗῊΘ Βροίίθνθς Ηᾶνθ ΑΙ! Τῆς (οπηπΊοη 

22 Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν 9)ἡ καρδία καὶ 
ἡ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῶνϑ 
ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾽ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. 33 Καὶ 
μεγάλῃ δυνάμει“ ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ ἀπτόστολοιϑβ τῆς 
ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ, χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ 
πάντας αὐτούς. 34 Οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ὑττῆρχενὁ ἐν 
-- το... 
.27 αληθειας Μρι"α ΤῊ νς Ἐεν τη πολει ταυτη Μρι"χΒ, Οἐ νς εν 
τη πολει σοῦ ταυτηῆ Α 
230 την χειρα σου εκτειῖνειν σε Μκ", ΤᾺ [Ὁ] νβ την χειρα σου 
εκτεινειν Μ" νς τῆν χειρα εκτεινεὶιν σε Β νϑ5 την χειρα σε εκτειῖινειν 
Α νϑ εκτεινειν την χειρα σου μ4 5" 
432 αὐτῶν Μὶ νς αυὑτω ΜΡΙΝΒΑ ΤΆ (ε 
δὴ μεγαλη δυναμει Μμ΄5 "5 ΤῈ νς δυναμει μεγαλη Μ'ΝΒΑ, (τε 

ΤΟ μαρτύριον ΟἱΙ αἀπόοστολοι ΜΡΙΝΒ, ΤῈ Οε νς Οἱ ἀἼΤΟστολοι Το 
μαρτυριον ΜΡΙΑ 
“34 τις ὑπῆρχεν Μ, ΤΆ ν5 τις ἢν ΜΙΧΑ, (γε νβ ἣν τις Β 

28 ΘΒΑἘνς ϑὲν, [(υ] 
31 του Αγιου Πνευματος ΜΒΑ ( του Πνευματος του Αγιου ψ45) νς 

32 ΟἹ ΖΧΒΑ νς Ψὲ 

25, 26 Ρς. 2:1,2 
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αὐτοῖς: ὅσοι γὰρ κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον, 

πωλοῦντες ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν πιτρρασκομένων 235 καὶ 

ἐτίθουν παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων. Διεδίδοτο δὲ 

ἑκάστω καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν. 

36 ᾿᾿Ιωσῆς δὲ ὁ ἐπικληθεὶς Βαρναβᾶς ἀπὸ τῶν ἀπο- 

στόλων (ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον “Υἱὸς παρακλήσεως ΄)), 

Λευίτης, Κύπριος τῷ γένει, 37 ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ, 

πωλήσας ἤνεγκε τὸ χρῆμα καὶ ἔθηκε "παρὰ τοὺς πόδας 

τῶν ἀποστόλων. 

Απδηίᾶς ἃη6 ϑαρρῃίτα [6 ἴο [ῃ6 Ηοὶγ δριίπῖ 

᾿Ανὴρ δέ τις ᾿Ανανίας ὀνόματι, σὺν Σαπφείρῃ τῇ 

5 γυναικὶ αὐτοῦ, ἐπώλησε κτῆμα 2 καὶ ἐνοσφίσατο ἀπὸ 

τῆς τιμῆς, Γσυνειδυίας καὶ τῆς γυναικὸς ϑαὐτοῦ, καὶ ἐνέγκας 

μέρος τι παρὰ τοὺς ττόδας τῶν ἀποστόλων ἔθηκεν. 

3 Εἶπε δὲ Τ Πέτρος, “᾿Ανανία, διὰ τί ἐπλήρωσεν ὁ 

Σατανᾶς τὴν καρδίαν σου ψεύσασθαί σε τὸ Πνεῦμα τὸ 

ἍΔΛγιον καὶ νοσφίσασθαί σεῖ ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ χωρίου 

4 Οὐχὶ μένον σοὶ ἔμενε καὶ πραθὲν ἐν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ 

ὑττῆρχε᾽ Τί ὅτι ἔθου ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸ πρᾶγμα τοῦτοἢ 

Οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις ἀλλὰ τῷ Θεῷ." 5 ᾿Ακούων δὲ ὁ" 

᾿Ανανίας τοὺς λόγους τούτους, πεσὼν ἐξέψυξε. Καὶ 

ἐγένετο φόβος μέγας ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας “ταῦτα. 

6 ᾿Αναστάντες δὲ οἱ νεώτεροι συνέστειλαν αὐτὸν καὶ 

ἐξενέγκαντες ἔθαψαν. 
7 Ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα, καὶ ἡ γυνὴ 

αὐτοῦ μὴ εἰδυτα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν. ὃ ᾿Απεκρίθη δὲ "αὐτῇ 

οὁ Πέτρος, “Εἰπέ μοι, εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε 

Ἡ δὲ εἶπε, “Ναί, τοσούτου." 

135 αν ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΤᾺ (ε νς -- Μρὶ 

236 απὸ ΜΡΙΝΒΑ, Οε νς ὑπὸ Μ', ΤᾺ 

31 Σαπφειρη ΜίΑ, ΤΆ (γ νβ Σαπφειρα ΜΒ νβ Παμφιρη Ἀ" 

43 σε Μνς --ΝΒΑ, ΤΆ (ει 

550 ΜϑέκΒΑ, σὺ νς -- τ 

35 “διεδιδετο ΝΒ’'Α ν5 Μὲ 36 "Ιωσηφ ΝΒΑ νς Μὴ 
37 προς αὶ νς ΨὲΒα 2 γσυνειδυιης ΒΑ (συνειδυης ΜΝ) νς 9)ὲ 

2 ὍνΒᾺ νς Μὶ 3ΤΟΝΒΑΝΜ 5 ΟΝ ΒΑ νς ΨΜὲὴ 
8 προς αὑτὴν ΝΒΑν5.Μ 8 ΟΝΒΑ νς δὲ 

387 Α(ΤΘ 5:9519 

9. Ο δὲ Πέτρος Φεἶπεν πρὸς αὐτήν, “Τί ὅτι συνεφωνήθη 
ὑμῖν πειράσαι τὸ Πνεῦμα Κυρίου ᾿Ιδού, οἱ πόδες τῶν 
θαψάντων τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ θύρᾳ καὶ ἐξοίσουσί σε." 
10 Ἔπεσε δὲ παραχρῆμα "παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ 
ἐξέψυξεν. Εἰσελθόντες δὲ οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν νεκράν, 
καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς. Τ7 Καὶ 
ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ᾽ ὅλην τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐπὶ 
πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα. 

ΤῆΘ (δῃυτοῇ Εχρθείθησθο (οητ πα! πηρ ΡοννθΥ 

12 Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο᾽' σημεῖα 
καὶ τέρατα “ἐν τῷ λαῷ πολλά. Καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν 
ἅπαντες ἐν τῇ Στοᾷ Σολομῶντος. 13 Τῶν δὲ λοιττῶν 
οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς 
ὁ λαός. 14 Μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ 
Κυρίῳ, ττλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν, 15 ὥστε Γ'κατὰ τὰς 
πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι ἐττὶ “Ζκλινῶν 
καὶ κραββάτων, ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ 
ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν. 16 Συνήρχετο δὲ καὶ τὸ τπττλῆθος τῶν 
πέριξ πόλεων είς ᾿Ιερουσαλήμ, φέροντες ἀσθενεῖς καὶ 
ὀχλουμένους ὑττὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, οἵτινες: ἐθερα- 
πεύοντο ἅπαντες. 

ΤΗΘ [πτρτίσοηθα Αροσίίθς ἔσσᾶρθ ᾶἋπα νη θςς9 

17 ᾿Αναστὰς δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ, ἡ 
οὖσα αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων, ἐττλήσθησαν ζήλου 18 καὶ 
ἐπέβαλον τὰς χεῖρας θϑαὐτῶν ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους καὶ 
ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ. 19 ἤάγγελος δὲ Κυρίου 
διὰ τῆς νυκτὸς Γἤνοιξε τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, ἐξαγαγών 

"12 ἐγινετο ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΤΆ Οἵ νς ἐεγενετο Μρ' 
712 Σολομωντος Μρίψδα, ΤΆ οε νβ Σολομωνος ΜΡῚΒ νς Σαλο- 
μωντος Καὶ 
15 ἐρχομενου ΜΘ (.0), ΤΆ Οε νς Ἐτου Μ' 
116 οἴτινες ΜΚ'ΒΑ, ΤᾺ (τσ νϑ5 και Μ' 

9 ΟχΒ νς 3 α 10 Γπρος ΒΑ νς Μὲ 12 41.3 Θ (μᾳ.Ο) ν5 Μ 
15 Γἴίκαι εἰς ΝΒΑ νυ. Μ 15 γΖκλιναριων ΝΒΑ ν5 Μὲ 
15 “κραβαττων ΝΒ’Α νς ϑ)ὲ 16 ΟΝ ΒΑ νς Μὲ 18 96 (ᾳ.Ο)νς Μὲ 
19 Ὅκ:βᾳ νς Μὲ 19 Γανοιξας ΚΑ ν5 3318 
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τε αὐτοὺς εἶπε, 20 “Πορεύεσθε, καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν 
τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ῥήματα τῆς ζωῆς ταύτης." 
21 ᾿Ακούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς τὸ ἱερὸν 
καὶ ἐδίδασκον. 

ΤῊΘ Αροκί[6ς Αραίη ἔαςθ ἰῃθ ϑδαπῃθατχη 

Παραγενόμενος δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, 
συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον καὶ πᾶσαν τὴν γερουσίαν τῶν 
υἱῶν ᾿Ισραήλ, καὶ ἀπέστειλαν εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀχθῆναι 
αὐτούς. 22 Οἱ δὲ ὑπηρέται παραγενόμενοι' οὐχ εὗρον 
αὐτοὺς ἐν τῇ φυλακῇ, ἀναστρέψαντες δὲ ἀπήγγει- 
λαν, 23 λέγοντες ὅτι “Τὸ ομὲν δεσμωτήριον εὕρομεν 
κεκλεισμένον ἐν πάσῃ ἀσφαλείᾳ καὶ τοὺς φύλακας 2 
ἑστῶτας "πρὸ τῶν θυρῶν, ἀνοίξαντες δέ, ἔσω οὐδένα 
εὕρομεν" 24 'ΩῶΩς δὲ ἤκουσαν τοὺς λόγους τούτους ὅ τε 
πἰερεὺς καὶ ὁΝ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, 
διηπόρουν περὶ αὐτῶν τί ἂν γένοιτο τοῦτο. 

25 Παραγενόμενος δέ τις ἀπήγγειλεν αὐτοῖς ὅτι “᾿Ιδού, 
οἱ ἄνδρες οὗς ἔθεσθε ἐν τῇ φυλακῇ εἰσὶν ἐν τῷ ἱερῷ 
ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες τὸν λαόν!" 26 Τότε ἀπελθὼν ὁ 
στρατηγὸς σὺν τοῖς ὑπηρέταις Γἤγαγεν αὐτούς, οὐ μετὰ 
βίας, ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν, ϑἵνα μὴ λιθασθῶσιν. 
27 ᾿Αγαγόντες δὲ αὐτοὺς ἔστησαν ἐν τῷ συνεδρίῳ. 

Καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ ἀρχιερεύς, 28 λέγων, “οΟὐ 
παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδάσκειν ἐπὶ τῷ 
ὀνόματι τούτῳ Καὶ ἰδοὺ πεττληρώκατε τὴν ᾿Ιερουσαλὴμ 
τῆς διδαχῆς ὑμῶν καὶ βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ 
αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τούτου." 

29 ᾿Αποκριθεὶς δὲ, Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι εἶπον, 
“Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις. 30 .Ο Θεὸς τῶν 
--ὋὩο.-ΟΟΠ΄΄΄Πρ΄ΠὖΠἷΠΈ Ἕ 

.22 ὑυπηρεται παραγενομενοι Μ, ΤᾺ ν-ς παραγενομενοι ὑπηρέται 
Μ'ΝΒΑ, Οὺ 

223 φυλακας ϑϑὲ ΒΑ, οὐ νς Ἐ εξω ΤᾺ 
325 αὐτοις ϑὲπΒΑ, οὐ νς Ἐ λεγων ΤΆ 
429 δε ΈΝΒΑ οὐ νς Ἐοὸ ΤᾺ 

23 ΟΝ ΒΑ νς ὲ 23 Γεπι ΝΒΑ νς Μὲ 24 ὌχΒΑ νς Μὲ 
26 ηγεν ΝΒ νς ΨὲΑ 26 ΟΧΒ νς Ἅ᾽Α 28 ΟΝ "ΒΑ ν95 Ψϑὲ, [Οὐ] 
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πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν ᾿Ιησοῦν, ὃν ὑμεῖς διεχειρίσασθε 
κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου. 31 Τοῦτον ὁ Θεὸς ᾿Αρχηγὸν καὶ 
Σωτῆρα ὕψωσε τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, Τ δοῦναι μετάνοιαν τῷ 
᾿Ισραὴλ καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 32 Καὶ ἡμεῖς ἐσμεν Θ' αὐτοῦ 
μάρτυρες τῶν ῥημάτων τούτων, καὶ τὸ Πνεῦμα 92δὲ τὸ 
ἽΑγιον ὃ ἔδωκεν ὁ Θεὸς τοῖς πειθαρχοῦσιν αὐτῷ ." 

(απΠηα4 6] αἰνος Ποοα Αανίςερ 

33 Οἱ δὲ ἀκούσαντες' διεπρίοντο καὶ Γἐβουλεύοντο 
ἀνελεῖν αὐτούς. 34 ᾿Αναστὰς δέ τις ἐν τῷ συνεδρίῳ 
Φαρισαῖος ὀνόματι Γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος τίμιος τταντὶ 
τῷ λαῷ, ἐκέλευσεν ἔξω βραχύ ὅτι τοὺς "ἀποστόλους 
ττοιΙῆσαι. 

35 Εἶπέ τε πρὸς αὐτούς, “Ανδρες ᾿Ισραηλῖται, προσ- 
ἔχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις τούτοις τί μέλλετε 
πράσσειν. 260Π]Πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη 
Θευδᾶς, λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν, ᾧ προσεκλήθη “ ἀριθμὸς 
ἀνδρῶν ὡσεὶ τετρακοσίων: ὃς ἀνῃρέθη, καὶ τπτάντες ὅσοι 
ἐπείθοντο αὐτῷ διελύθησαν καὶ ἐγένοντο εἰς οὐδέν. 
37 Μετὰ τοῦτον ἀνέστη ᾿Ιούδας ὁ Γαλιλαῖος ἐν ταῖς 
ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς καὶ ἀτεέστησε λαὸν Θίἷκανὸν ὀπίσω 
αὐτοῦ. Κἀκεῖνος ἀπώλετο, καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο 
αὐτῷ διεσκορπίσθησαν. 38 Καὶ τὰ νῦν λέγω ὑμῖν, ἀπόστητε 
ἀτ᾽ὸ τῶν ἀνθρώττων τούτων καὶ [ἐάσατε αὐτούς: ὅτι ἐὰν ἦ 
ἐξ ἀνθρώπων ἡ βουλὴξ ἢ τὸ ἔργον τοῦτο, καταλυθήσεται: 
39 εἰ δὲ ἐκ Θεοῦ ἐστιν, οὐ δύνασθε καταλῦσαι Γαύτό, 
μήποτε καὶ θεομάχοι εὑρεθῆτε.΄ 

ἘΞ Ξε ιαα τσ ασσσα αν σαν  σσσὐσπσνσν 

.133 ἀκουσαντες ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΤΆ (τ νς ακουοντες Μρὶμ45" 
736 προσεκληθη Μ νΞ5 προσεκλιθη ΚΒΑ, Οε ν5 προσεκληθησαν Ο 
ν59 προσεκολληθη ΤΆ 
336 ὡσει Μκπ", ΤΆ νβ ὡς ΜΙΒΑΟ, Οε 
438 βουλη Μ νΞς Ἑ αὐτη ΜῈ (μ.ν»45), ΤᾺ Οἱ 
539 δυνασθε ΜΊΑ, ΤᾺ νς δυνησεσθε ΜΡρΙΝΒΟ, (σε 

31 ττου ΝΒ, [0γ] νος 33)}Ὰ 32 Οἴκπᾳ νς Μ (εν αὐτῶ Β) 

32 Ο26 (μᾳ.Ο) νς 9) 33 Γεβουλοντο ΒΑ νς Ψϑὲκ 34 ββα νυ. Μ 
34 τανθρωπους Θ (μ.Ο)ν. Μ 36 “6 (ᾳ.»45) νς ))ὲ 
37 Οχβατνς 39ὲ; (πολυ Ο") 38 ταφετε Ὁ (.γ».5) νς ψΨὲ 

39 ταυὑτοὺς ΚΝΒΑ νς ΜΟῚ "4 
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40 ᾿Επείσθησαν δὲ αὐτῷ, καὶ προσκαλεσάμενοι τοὺς 
ἀποστόλους, δείραντες παρήγγειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ τῷ 
ὀνόματι τοῦ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἀπέλυσαν αὐτούς. 41 Οἱ μὲν 
οὖν ἐπορεύοντο χαίροντες ἀττὸ προσώπου τοῦ συνεδρίου 
ὅτι ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ ᾿Ιησοῦ κατηξιώθησαν ! ἀτιμασ- 
θῆναι. 42 Πᾶσάν τε ἡμέραν, ἐν τῷ ἱερῷ καὶ κατ᾽ οἶκον, οὐκ 
ἐπταύοντο διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι ᾿Ιησοῦν τὸν 
Χριστόν.2 

ΤΗΘ ΠὈἰςείρίος σῆοοςο δθνθῃ ἴἰο θεοῖν 

6 Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις, ττληθυνόντων τῶν 
μαθητῶν, ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν ᾿Ἑλληνιστῶν πρὸς 

τοὺς Ἑβραίους ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ 
καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν. 

2 Προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν μαθη- 
τῶν, εἶπον, “Οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς, καταλείψαντας 
τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, διακονεῖν τραπέζαις. 3 ᾿Επισκέψασθε 
“οὖν, ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτά, 
πλήρεις Πνεύματος Θ΄ Αγίου καὶ σοφίας, οὗς καταστήσωμενϑ3 
ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης. 4 Ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ 
διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν." 5 Καὶ ἤρεσεν ὁ 
λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους, καὶ ἐξελέξαντο 
Στέφανον, ἄνδρα τλήρης“ πίστεως καὶ Πνεύματος ᾿Αγίου, 
καὶ (Φίλιττττον καὶ Πρόχορον καὶ Νικάνορα καὶ Τίμωνα καὶ 
Παρμενᾶν καὶ Νικόλαον προσήλυτον ᾿Αντιοχέα, 6 οὗὑς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων, καὶ προσευξάμενοι 
ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας. 

------- ΠΤ Τ᾽ ῬΦῬΦῬΦ 0 ΟΦ ΟΦ ΟὋὋῬϑ ''᾽Ἡ 

"41 ὑπερ του ὀνόματος τοῦ ἰησου κατηξιωθησαν ΜΡὶ νς κατη- ξιώθησαν ὑπερ του ονόματος τοῦ Χριστου ΜΡ' γς ὑπὲρ του ονόματος αὐτου κατηξιωθησαν ΤᾺ νς- κατηξιωθησαν ὑπερ του ονοματος Θ (μ.}45), Οε 
242 Ιησοὺυν τον Χριστον ΜΙ, ΤΆ νς τον Χριστον Ιησουν ΜΡΙ͂ΝΒΑ, Οε ν5 τον Κυριον Ιησουν Ο 
33 καταστησωμεν Μὶ νς καταστησομεν ΜΡΙΟ (μ.γ..45), ΤῊ Οε 65 πληρης ΜΡΙΝΑΘΞ", (ε νς τληρη ΜΡΙΒ, ΤᾺ 
---Ἔ«ῳ---Ἡ Ὁ Φ Ψ ᾷ ῪῸῬ͵Πῆ͵Ἅ 

40 96 (ᾳ.γ»45) νς 9) 3 δε ΝΒ νς 3ὲο; (δη Α) 3 ΝΒ νς ϑϑὲαο" 
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7Καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε, καὶ ἐπληθύνετο ὁ 
ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν ᾿Ιερουσαλὴμ σφόδρα, πολύς τε 
ὄχλος τῶν ἱερέων ὑττήκουον τῇ πίστει. 

Γαΐ 6 νυν] θοοθς ἄςςιι56 δίθρῃθη οἵ ΒΙα5ρῃ ΒΠΊΥ 

8ὃ Στέφανος δὲ πλήρης "πίστεως καὶ δυνάμεως ἐποίει 
τέρατα καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ. 9 Ανέστησαν δε 
τινες τῶν ἐκ τῆς Συναγωγῆς τῆς λεγομένης Λιβερτίνων καὶ 
Κυρηναίων καὶ ᾿Αλεξανδρέων καὶ τῶν ἀπὸ Κιλικιᾶς καὶ 
᾿Ασίας συζητοῦντες τῷ Στεφάνῳ. 10 Καὶ οὐκ ἴσχυον 
ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ Πνεύματι ᾧ ἐλάλει. 

Τ1 Τότε ὑπέβαλον ἄνδρας λέγοντας ὅτι “ Ακηκόοσμεν 
αὐτοῦ λαλοῦντος ῥήματα βλάσφημα εἰς Μωσῆν καὶ τὸν 
Θεόν.“ 12 Συνεκίνησάν τε τὸν λαὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους 
καὶ τοὺς γραμματεῖς, καὶ ἐπιστάντες συνήρπασαν αὐτὸν 
καὶ ἤγαγον εἰς τὸ συνέδριον, 13 ἔστησάν τε μάρτυρας 
ψευδεῖς λέγοντας, “᾿Ο ἄνθρωπος οὗτος ου ἜΠΑΠΕΙΕΙ 
ῥήματα βλάσφημα λαλῶν" κατὰ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου" καὶ 
τοῦ νόμου: 14 ἀκηκόαμεν γὰρ αὐτοῦ λέγοντος ὅτι Ιησοῦς Ο 
Ναζωραῖος οὗτος καταλύσει τὸν τόττον τοῦτον καὶ ἀλλάξει 
τὰ ἔθη ἃ παρέδωκεν ἡμῖν Μωσῆς." 15 Καὶ ἀτενίσαντες εἰς 
αὐτὸν “ἅπαντες οἱ καθεζόμενοι ἐν τῷ συνεδρίῳ εἶδον τὸ 
πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου. 

οἴθβρῆθη Κϑοοιηΐς [Π6 (4}} οὐ ΑὈγα ΠῚ 

Εἶπε δὲ ὁ ἀρχιερεύς, “Εἰ θἄρα ταῦτα οὕτως ἔχει" 
7 2 Ὁ δὲ ἔφη, “Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, 

ἀκούσατε. Ὁ Θεὸς τῆς δόξης ὥφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν 
᾿Αβραὰμ ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ πρὶν ἢ κατοικῆσαι αὐτὸν 
ἐν Χαρράν, 3 καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν, « Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου 
καὶ Θἐκ τῆς συγγενείας σου, καὶ δεῦρο εἰς Τ γῆν ἣν ἄν σοι 
δείξω.» 4 Τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν 

.13 αγιου ΜΝΑ νς Ἐ τούτου ΒΟ, ΤΆ [(ε] ἘΕΘΈΕΙΣ ρασερειν περ ιπουπταϑδλιοι 
ὃ χαριτος μέ νΒΑ ν. Μ 13..31 ΚΒΟ νς Μ; (13 Α) 
15 !“παντες Θ (.}45) νς 9) 196 (ι.545)νς ϑὲ 
3 9Β γς ϑέκας, [0] 3 ττὴν Θ (ᾳ.γ}45)νς Μὲ 

3 Ορθη. 12: 
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Χαρράν. Κἀκεῖθεν,' μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ, 
μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν 
κατοικεῖτε, 5 καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ 
οὐδὲ βῆμα ποδός, καὶ ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ εἰς 
κατάσχεσιν αὐτὴν Ξ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτόν, οὐκ 
ὄντος αὐτῷ τέκνου. 6 ᾿Ελάλησε δὲ οὕτως ὁ Θεός, ὅτι 
ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ 
δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ κακώσουσιν ἔτη τετρακόσια. 7 “Καὶ 
τὸ ἔθνος, ᾧ ἐὰν "δουλεύσωσιν, κρινῶ ἐγώ,΄ “εἶπεν ὁ 
Θεός," ᾿καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται καὶ λατρεύσουσί 
μοι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ. 8 Καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην 
περιτομῆς: καὶ οὕτως ἐγέννησε τὸν ᾿Ισαὰκ καὶ περιέτεμεν 
αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ, καὶ 9 ὁ ᾿Ισαὰκ τὸν ᾿Ιακώβ, καὶ 
92ὁ ᾿Ιακὼβ τοὺς δώδεκα πατριάρχας. 

ΤῊΘ Ραϊίγἀγεῇς ο Πόννη ἴο Εργρί 

9 “Καὶ οἱ πατριάρχαι ζηλώσαντες τὸν ᾿Ιωσὴφ ἀπέδοντο 
εἰς Αἴγυπττον: καὶ ἦν ὁ Θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ, 10 καὶ ἐξείλετο 
αὐτὸν ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ 
χάριν καὶ σοφίαν ἐναντίον Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου, καὶ 
κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον ἐπ᾽ Αἴγυπτον καὶ Τ ὅλον 
τὸν οἶκον αὐτοῦ. 11 ἬἪλθε δὲ λιμὸς ἐφ᾽ ὅλην τὴν Ογῆν 
"Αἰγύπτου καὶ Χαναάν, καὶ θλῖψις μεγάλη, καὶ οὐχ 
"ξεὕρισκον χορτάσματα οἱ πατέρες ἡμῶν. 12 ᾿Ακούσας 
δὲ ᾿Ιακὼβ ὄντα σῖτα “ἐν Αἰγύπτῳ" ἐξαπέστειλε τοὺς 
πατέρας ἡμῶν πρῶτον. 13 Καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ ἀνε- 
γνωρίσθη ᾿Ιωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, καὶ φανερὸν 
τπὰπὰὰππυϊσσππ απ σπαπσσσ ΠΠΠΠΠ οΟΡΝΟΑΒΒΒΒΒΒΟΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΒΝΝΝΟΝΟΒΒΒΝΝΒΝΝΝΝΝΟΝΟΝ 

"4 κακειθεν ΜΡῚΘ (α..ν45), ΤᾺ Οἵ νς και εκειθεν Μρ' 
“5. δουναι αὐτῶ εἰς κατασχεσιν αὑὐτην ΜΡΙΒΟ, (ε νς δουναι αὐτην 
εἰς κατασχέεσιν αυὑτω ΜΡΙ͂ΝΑ ν5 αὐτὼ δουναι αὑτην εἰς κατασχεσιν 
αὐτῶ Μ νς αὑτω δουναι εἰς κατασχεσιν αὑτην ΤᾺ 
37  ΜΡΙΘ (μ.γν.45), ΤᾺ (ει νς ο Μρ' 

7 Γδουλευσοῦύυσιν ΑΚ νος Μ" “ΝΒ 7 72316 (μ.μ45)νς "})ὲ 
8 9126 ((.»45)}νς Ψὲ 10 Τεφ ΝΑῸ, [Ὁε] νς ΜΒ 
11 96 (ᾳ.γ»45) νς ϑ)ὲ ΤΤ ΓΙΑ γυτττον 6 νς ")ἐ 
ΤΊ γΖηυρισκον Β ν5 Ψέκας 12 γσιτια Θ (α.ν45)νς Μὲ 
12 εἰς Αιγυπττον Θ (ᾳ.γ»45) νς ))ὲ 
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ἐγένετο τῷ Φαραὼ τὸ γένος τοῦ ᾿Ιωσήφ. 14 ᾿Απο- 
στείλας δὲ ᾿Ιωσὴφ μετεκαλέσατο τὸν πατέρα αὐτοῦ 
᾿Ιακωβ' καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν,ΣΖ ἐν ψυχαῖς ἑβδο- 
μήκοντα πέντε. 15 ΄Κατέβη δὲ" ᾿Ιακὼβ εἰς Αἴγυπτον. 
Καὶ ἐτελεύτησεν αὐτὸς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν, 16 καὶ 
μετετέθησαν εἰς Συχὲμ καὶ ἐτέθησαν ἐν τῷ μνήματι ὃ“ 
ὠνήσατο ᾿Αβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου παρὰ τῶν υἱῶν Ἑμμόρϑ" 
Γτοῦ Συχέμ. 

Οοα [26]Ίνθῖς [σγαθ] Τηγουρῇ Μοϑςθς 

17 “Καθὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἧς 

γΓῶὥώμοσεν ὁ Θεὸς τῷ ᾿Αβραάμ, ηὔξησεν ὁ λαὸς καὶ 
ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ, 18 “ἄχρις οὗ ἀνέστη βασιλεὺς 
ἕτερος Τ ὃς οὐκ ἤδει τὸν ᾿Ιωσήφ. 19 Οὗτος κατασοφισά- 
μενος τὸ γένος ἡμῶν ἐκάκωσε τοὺς πατέρας ϑἡμῶν τοῦ 
ποιεῖν “ἔκθετα τὰ βρέφηϊ αὐτῶν εἰς τὸ μὴ ζῳογονεῖ - 
σθαι. 20 ᾽Εν ᾧ καιρῷ ἐγεννήθη Μωσῆς καὶ ἦν ἀστεῖος τῷ 
Θεῷ: ὃς ἀνετράφη μῆνας τρεῖς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός 5 
21 ΄᾿Εκτεθέντα δὲ αὐτὸν ᾿ ἀνείλετο ἡ θυγάτηρ Φαραὼ καὶ 
ἀνεθρέψατο αὐτὸν ἑαυτῇ εἰς υἱόν. 22 Καὶ ἐπαιδεύθη 
Μωσῆς 7 πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων, ἦν δὲ δυνατὸς ἐν 
λόγοις καὶ ἔργοις." 23 'Ως δὲ ἐπληροῦτο αὐτῷ -τεσ- 
σαρακονταετὴς χρόνος, ἀνέβη ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ 

"14 τον πατερα αὐτου Ιακωβ Μὶμ45, ΤΆ νς Ιακωβ τον πατερα 
αὐτου Μ' 6, σε 

214 συγγενειαν ΜΝΒΑ, Οἐ ν5ς τ αὐτου ΜΈ, ΤΆ 
“14 ψυχαῖς εβδομηκοντα πεντε ΜΡ (μ.μ045), ΤᾺ Οὐ νς εβδο- 
μηκοντα πεντε ψυχαῖς Με 

416 ο Μρ'ὶ, ΤΆ νς ὦ ΜΡῚΘ (μ.».5), Οε 

516 Εμμορ Μ', ΤᾺ νς ἔμμωρ ΜΡῚῸΘ (β.γ}.45), ΟΥ 

520 πατρος ΜΘ (μ.γ»45), ογ νς τ τ αὐτου ΤΆ 
721 ἀνειλετο Μὶ νς  αὐτον ΜΡῈῸ (ᾳ.»45), ΤᾺ Οε 

822 και Μ6 (μ.μ45), ογσ νς ἕεν ΤᾺ 

"22 εἐργοις Μ', ΤᾺ νς τ αὐτου ΜΡῚΘ (μ.γν45), ΟΥ 

13 96 νς 33) γμ45͵ [(ε] 15 'και κατεβη ΚΑΟ νς 3)18 
ΤΟ εν "ΒΟ νς Μ; (του εν ΑἹ) 
17 τωμολογησεν Θ ν5 33ὲ; (εἐπηγγειλατο ψγ45"4) 18 “αχρι Β νε ϑϑὲ κα 
18 Τεπ Αιγυπτον 6 νΞς Μ, [6υ] 19 ΟχΒ νς ᾿}ὲ α΄, [(ε] 
19 5231 6 νς 3ὲγ45 21 'εκτεθεντος δε αὐτου 6 (μ.»45) νς }ὲ 
22 τεν ΝΑῸ, [0] νς 3ὲΒ 23 “τεσσερακονταετης Θ (μ.μ45)νς Μὲ 
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ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραήλ. 

24 Καὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον ἠμύνατο καὶ ἐποίησεν 

ἐκδίκησιν τῷ καταπονουμένῳ πατάξας τὸν Αἰγύπτιον. 

25 ᾿Ενόμιζε δὲ συνιέναι τοὺς ἀδελφοὺς ϑαὐτοῦ ὅτι ὁ Θεὸς 

διὰ χειρὸς αὐτοῦ δίδωσιν “αὐτοῖς σωτηρίαν, οἱ δὲ οὐ 

συνῆκαν. 26 Τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὦφθη αὐτοῖς μαχομένοις, 

καὶ Γσυνήλασεν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην, εἰπών, “΄Ανδρες, 

ἀδελφοί ἐστε ϑύμεϊῖς! ᾿Ινατί ἀδικεῖτε ἀλλήλους" 

27 “Ὁ δὲ ἀδικῶν τὸν πλησίον ἀττώσατο αὐτὸν ' εἰττών, 

«Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστὴν ἐφ᾽ ἡμᾶς9 

28 Μὴ ἀνελεῖν με σὺ θέλεις ὃν τρόπον ἀνεῖλες “χθὲς τὸν 
Αἰγύπτιον" ́» 29 ἼἜφυγε δὲ Μωσῆς ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, καὶ 
ἐγένετο πάροικος ἐν γῇ Μαδιάμ, οὗ ἐγέννησεν υἱοὺς δύο. 

30΄ Καὶ τληρωθέντων ἐτῶν τεσσαράκοντα, ὥφθη αὐτῷ 

ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ Ὄρους Σινᾶ ἄγγελος ΟΚυρίου ἐν φλογὶ 

πυρὸς βάτου. 31 Ο δὲ Μωσῆς ἰδὼν ἐθαύμαζε" τὸ ὅραμα: 
προσερχομένου δὲ αὐτοῦ κατανοῆσαι, ἐγένετο φωνὴ 
Κυρίου Ξπρὸς αὐτόν,ν 32 «᾿Εγὼ ὁ Θεὸς τῶν πατέρων σου, 
ὁ Θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ 5'ὁ Θεὸς. ᾿Ισαὰκ καὶ “’ὸ Θεὸςν 
᾿Ιακώβ.» Ἔντρομος δὲ γενόμενος Μωσῆς οὐκ ἐτόλμα 
κατανοῆσαι. 33 «Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Κύριος, ᾿Λῦσον τὸ ὑττόδημα 
τῶν ποδῶν σου, ὁ γὰρ τόπος "ἐν ᾧ ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν. 

34 ᾿Ιδὼν εἶδον τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ, 
καὶ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἤκουσα, καὶ κατέβην ἐξελέσθαι 
αὐτούς: καὶ νῦν δεῦρο, Γἀποστελῶ σε εἰς Αἴγυπτον.᾽» 
35 Τοῦτον τὸν Μωσῆν ὃν ἠρνήσαντο εἰπόντες, «Τίς σε 

127 αυτον ΜΘ (μ.μ45), ΤᾺ Οὐ νς τουτον Μ' 

227 ημας Μί͵ ΤΆ ν5 ημων ΜΡ (ᾳ.γ}945), Οε 

331 εθαυμαζεί(ν) ΜΝ, Οε νς εθαυμασεί(ν) ΜΒΑΟ, ΤΆ 

25 ΟΝ Β νς ϑὲ ας, [(ε] 25 “6 (.5».45)νς Ψὲ 
26 Γσυνηλλασσεν ΞΒΟ νς ἍὲΑ 
26 96 ((.γ)ν.  Μ 

28 'εχθες τον Αιγυπτιον ΜΒ'Ὃ νς Ψὲ; (τον Αἰγυπτιον χθες Α) 
30 “τεσσερακοντα Θ (.γ}45)νς 39ὲ 30 96 (ᾳ.»45)νς Ψὲ 

31 ΠΧΒΑ νς Μὲς 32 ΠῚ 26 (μ..45) νς ᾿}) 
33 Γεὲφ 6 νς 9ὲ 34 ταποστειλω Θ (.»55) ν5 Μὲ 

27,28 Οφη. 15:14 32 Εχ. 3:6,15 33,34 Εχ. 3:5,7,8,10 

395 Α(ΓΤΘ 7:36-42 

κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστήν» Τοῦτον ὁ Θεὸς Τ ἄρ- 
χονταἷ καὶ λυτρωτὴν "'ἀπέστειλεν "Ζὲἐν χειρὶ ἀγγέλου τοῦ 

ὀφθέντος αὐτῷ ἐν τῇ βάτῳ. 36 Οὗτος ἐξήγαγεν αὐτοὺς 
ποιήσας τέρατα καὶ σημεῖα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐν 

᾿Ερυθρᾷ Θαλάσσῃ καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἔτη τεσσαράκοντα. 

[σγαθί Κθροϑὶς Αραϊηςί Οοα 

37 “Οὗτός ἐστιν ὁ΄ Μωσῆς ὁ Γεἰίττὼν τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ, 
«Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει ΟΚύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν" ἐκ τῶν 
ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ.5» 38 Οὗτός ἐστιν ὁ γενόμενος ἐν 
τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν τῇ ἐρήμῳ μετὰ τοῦ ἀγγέλου τοῦ λαλοῦντος 

αὐτῷ ἐν τῷ Ὄρει Σινᾶ καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν, ὃς ἐδέξατο 
λόγια7 ζῶντα δοῦναι ἡμῖν, 39 ᾧ οὐκ ἠθέλησαν ὑπήκοοι 

γενέσθαι οἱ πατέρες ἡμῶν ἀλλ᾽ ἀπώσαντο καὶ ἐστρά- 
φησαν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν εἰς Αἴγυπτον, 40 εἰττόντες τῷ 
᾿Ααρών, «Ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἱ προπορεύσονται ἡμῶν: 

ὁ γὰρ Μωσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, 
οὐκ οἴδαμεν τί Γγέγονεν αὐτῷ.» 4ΠἹἹ Καὶ ἐμοσχοποίησαν 
ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἀνήγαγον θυσίαν τῷ εἰδώλῳ, 
καὶ εὐφραίνοντο ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν. 
42 Ἔστρεψε δὲ ὁ Θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύειν 
τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ, καθὼς γέγραπται ἐν Βίβλῳ 

τῶν Προφητῶν, 

135 δικαστην ΜρΙμῖϑΒΑ, ΤῈ ΟἍε ν5 ἐεῳ ημας Μϑὶ νς Ἐ εῷ ημωὼν ΝΟ 
235 ἀρχοντὰ ΜΝΒΟ, ΤΆ (γε ν9 ἀρχηγον Μ'Α 

3360 Αιγυπτω 39ὲ6 (α.γ545), οὐ νς Αἰγύπτου ΤΆ 

137 ο ΜΡ (μ.γ545), ΤᾺ Οεγ νς -- Μρὶ 

7 μων Μνς - Ὁ (ᾳ.»5), ογ νς ὑμων ΤῈ 

537 ἐμὲ ΜΝΒΑ, οἍἐ νς τ αὐτου ακουσεσθε ΜΙΟ, ΤΆ 

738 λογια ΜΡ, ΤΕ (τ νς λογον Μὶ 

839 τῃ καρδια Μ νϑ ταις καρδιαῖς ΤΆ νϑ5 εν ταις καρδιαῖς 6, σε 

35 Τκαι Β, [0Ὁε] νς ϑὲέμιας 35 τ'απεσταλκεν ΝΒΑ νς 3ὲς 
35 ΓΖσυν ΒΑΟ νς Ψϑὲκ 36 “τεσσερακοντα Ὁ (ᾳ.}45) νς 33ὲ; ῳ γ5) 
37 Γειπτας Ὁ (μ.}9.45) νς ψὲ 37 ΟχΒα νς ψὲς 

40 τεγενετο Ὁ (μ.γ}55) νς Μὲ 

35 ἔχ, 2:14 37 ὈὨρωΐ. 18:15 40 Εχ. 32:1,23 
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«Μὴ σφάγια καὶ θυσίας προσην ἐγκατέ μοι 
Ἔτη τεσσαράκοντα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οἶκος ᾿Ισραήλ"» 

43 Καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολὸχ 
Καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ ϑὑμῶν 'Ρεμφάν,2 
Τοὺς τύπους οὗς ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς: 
Καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Βαβυλῶνος.» 

(οα΄ς το Ταρθύπδς θ 

44 “Ἢ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου ἦνΞ3 τοῖς ττατράσιν ἡμῶν ἐν 
τῇ ἐρήμῳ, καθὼς διετάξατο ὁ λαλῶν τῷ Μωσῇ ποιῆσαι 
αὐτὴν κατὰ τὸν τύπον ὃν ἑωράκει, 45 ἣν καὶ εἰσήγαγον 
διαδεξάμενοι οἱ πατέρες ἡμῶν μετὰ ᾿Ιησοῦ ἐν τῇ κατα- 
σχέσει τῶν ἐθνῶν ὧν ἐξῶσεν ὁ Θεὸς ἀπὸ προσώπου 
τῶν πατέρων ἡμῶν ἕως τῶν ἡμερῶν Δαβίδ, 46 ὃς εὗρε 
χάριν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ ἠτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα τῷ 
"Θεῷ ᾿Ιακώβ. 47 Σολομῶν δὲ ῳὠῳκοδόμησεν αὐτῷ οἶκον. 
48 ᾿Αλλ᾽ οὐχ ὁ Ὕψιστος ἐν χειροττοιήτοις ϑναοῖς κατοικεῖ: 
καθὼς ὁ προφήτης λέγει, 

49 «'Ο οὐρανός μοι θρόνος, 
Ἡ δὲ γῆ ὑποττόδιον τῶν ποδῶν μου: 
Ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι, λέγει Κύριος, 
Ἤ τίς τόπος τῆς κατατιαύσεώς μου 

50 Οὐχὶ ἡ χείρ μου ἐποίησε ταῦτα πάνταϑ3» 
ἰπἰὩἸἧὀππσπππσπσαπαπαππππσσστϑϑπππππνοοὁὌὔὄἌἜἪ ὁ. Ὁ ΟΠ ΒΒΒΒΒΒΝΝΝΝΕΝΟΝΟΝΟΝΝΕΝΟΝΒΌΝΟΝΟΝΝΝΝΟΝΝΟΝΒΒΒΟΝΟΝΝΝ 

'42 ετήὴ τεσσαρακοντα εν τη ερημω οικος ἰσραηλ Μ, ΤΆ (τεσ- 
σεράκοντα ἴοΓ τεσσαράκοντα δ᾿, (ε ) νβ εν τῆ ἐρημω ετη 
τεσσαράκοντα οἴκος ἰσραηλ Μ' ν6 ετη τεσσεράκοντα οικος 
Ισραηλ Β" νξ εν τη ἐερημω οικος ἰΙσραηλ ετη τεσσερακοντα Α 
243 Ρεμφαν Μ', ΤΆ ν5 Ρεφαν ΜΡῚΟ νς Ρεφφαν Μ'ὶ νς Ραιφαν Α, Οε 
ν5 Ρομφα Β ν5 Ρομφαν Ν" 

344 ἣν ΜΟ (μ.γν45), οὐ νς εν ΤᾺ 

444 εὠωρακει ΜΡΘ (μ.μ45), ΤᾺ Οε νβ εωρακεν Μ’ὶ 

550 ταυτα παντα ΜΡΙΝΒ, ΤᾺ Οὐ νς πταντὰα ταῦυτα ΜΡΙΑῸ 

43 9Β νς ϑὲκας, [οὐ] 46 Γοικω ΝΒ νς 3ϑέας 

47 Γοικοδομησεν Β'" νς ΜέκΑς 48 96 (μ.γν45)νς 9})ὲ 

42,43 Απιοϑ 5:25-27 49,50 Ι5. 66:,2 

397 Α(ΓΤΘο 7:51 -8 

σίθρῃῇθῃη Αςσςι9695 [ςΓ86] οἱ Κοοισῖηρ 6 Ηοἰγ δρ |πΠ|1 

51 “Σκληροτράχηλοι καὶ ἀπερίτμητοι “τῇ καρδίᾳ" καὶ τοῖς 

ὠσίν! Ὑμεῖς ἀεὶ τῷ Πνεύματι τῷ ᾿Αγίῳ ἀντιπίττετε, ὡς οἱ 
πατέρες ὑμῶν καὶ ὑμεῖς. 52 Τίνα τῶν προφητῶν οὐκ 

ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑμῶν Καὶ ἀπέκτειναν τοὺς προκα- 
ταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ Δικαίου οὗ νῦν 
ὑμεῖς προδόται καὶ φονεῖς "γεγένησθε, 53 οἵτινες ἐλάβετε 
τὸν νόμον εἰς διαταγὰς ἀγγέλων, καὶ οὐκ ἐφυλάξατε.΄" 

δοίθρῃθηῃ [95 Μαγίγγθα 

54 ᾿Ακούοντες δὲ ταῦτα διεπρίοντο ταῖς καρδίαις 
αὐτῶν καὶ ἔβρυχον τοὺς ὀδόντας ἐπ᾽ αὐτόν. 55 Ὑτπτάρχων 
δὲ πλήρης Πνεύματος ᾿Αγίου, ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανόν, 
εἶδε δόξαν Θεοῦ καὶ ᾿Ιησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ, 
56 καὶ εἶπεν, “᾿Ιδού, θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς Γἀνεῳγμένους 
καὶ τὸν Υἱὸν τοῦ ᾿Ανθρώπου ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ Θεοῦ!" 

57 Κράξαντες δὲ φωνῇ μεγάλῃ, συνέσχον τὰ ὦτα αὐτῶν 

καὶ ὥρμησαν ὁμοθυμαδὸν ἐπ᾽ αὐτόν, 58 καὶ ἐκβαλόντες 
ἔξω τῆς πόλεως, ἐλιθοβόλουν. Καὶ οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο 
τὰ ἱμάτια' παρὰ τοὺς πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου. 
59 Καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον ἐπικαλούμενον καὶ 
λέγοντα, “Κύριε ᾿Ιησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμά μου.΄ 60 Θεὶς δὲ 
τὰ γόνατα, ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ, “Κύριε, μὴ στήσῃς 

αὐτοῖς “τὴν ἁμαρτίαν ταύτην. Καὶ τοῦτο εἰττὼν ἐκοιμήθη. 

ς4ι}} Ρεγςθοιΐος (ῃ6 σῃυτγοῇ 

Σαῦλος δὲ ἦν συνευδοκῶν τῷ ἀναιρέσει αὐτοῦ. 
᾿Εγένετο δὲ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας ἐπὶ 

τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἐν ἱεροσολύμοις: πάντες δὲ 
διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώρας τῆς ᾿Ιουδαίας καὶ Σαμαρείας 

᾽58 'ματιὰα Μρὶ νς αὐτῶν ΜΡΙΝΑΟ, ΤΆ (γε νς Ἑεαυτων Β μ 

21 δε ϑὲ ΒΟ, οὐ νς τε Αα, ΤῈ νς -- ἢ 

51 ἵκαρδιαις ΑΟ (ταις καρδιαις Ν; καρδιας Β) ν5 Ψὲ 
52 !"εγενεσθεθ ιν Μὶ 56 γδιηνοιγμενους Θ (.}»45) νς δὲ 
60 5312 ΒΑΟ νς ϑὲκ 
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πλὴν τῶν ἀποστόλων. 2 Συνεκόμισαν δὲ τὸν Στέφανον 
ἄνδρες εὐλαβεῖς καὶ ἐποιήσαντο κοπετὸν μέγαν ἐπ᾽ 
αὐτῷ. 3 Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ τοὺς 
οἴκους εἰσπορευόμενος, σύρων τε ἄνδρας καὶ γυναῖκας 
παρεδίδου εἰς φυλακήν. 

ΡΉΏΠΙῚΡ Ργθαςοῆθς (γιοῦ [ἢ 58 ΠΊ ΔΓ ἃ 

4 Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες διῆλθον εὐαγγελιζόμενοι τὸν 

λόγον. 5 Φίλιτττος δὲ κατελθὼν εἰς Τ πόλιν τῆς Σαμαρείας, 
ἐκήρυσσεν αὐτοῖς τὸν Χριστόν. 6 Προσεῖχόν τε' οἱ ὄχλοι 
τοῖς λεγομένοις ὑττὸ τοῦ Φιλίπττου ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ 
ἀκούειν αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει. 7 Πολλῶν 
γὰρ τῶν ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα βοῶντα φωνῇ 

μεγάλῃξ ΓΖἐξήρχετο, πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι καὶ χωλοὶ 
ἐθεραπεύθησαν. 8 “Καὶ ἐγένετο" “χαρὰ μεγάλη" ἐν τῇ 
πόλει ἐκείνῃ. 

σΙΠΊΟΠ ἰ5 (οηνθιίθα ἃηα ΒαρίϊΖρα 

9 ᾿Ανὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων προὐτπηῆρχεν ἐν τῇ πόλει 
μαγεύων καὶ Γἐξιστῶν τὸ ἔθνος τῆς Σαμαρείας, λέγων εἶναί 
τινα ἑαυτὸν μέγαν, 10 ᾧ προσεῖχον ἀπὸ μικροῦ ἕως 
μεγάλου, λέγοντες, “Οὑτός ἐστιν ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ ἡ 
τμεγάλη.΄ ΤΊ Προσεῖχον δὲ αὐτῷ διὰ τὸ ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς 
μαγείαις ἐξεστακέναι αὐτούς. 12 Ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ 
Φιλίπττῳ εὐαγγελιζομένῳ “τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ 
καὶ τοῦ ὀνόματος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε 
καὶ γυναῖκες. 13 .Ο δὲ Σίμων καὶ αὐτὸς ἐπίστευσε, καὶ 

6 τε ΜΡὶ, ΤΆ νς δε ΜΡῚΘ (μ.μ.5), Οσ 

27 φωνη μεγαλη 9ὲ6 (.γν45), οὐ νβ μεγαλη φωνη ΤᾺ 

310 προσειχον Μ νς ἔπαντες Θ (μ.γ»45), ΤᾺ Οἵ 

412 ονοματος Ψ3ὲΘ (α.ν»45), οὐ νς Ἔ του ΤᾺ 

2 τεποιησαν 6 (ᾳ.»᾽5ν. Μ 5 Ττην ΝΒΑ, [(ε] νς Ψϑὲς 

7 τ'πολλοι 6 (ᾳ..»45) νς Μὲ 7 ΓΖεξηρχοντο Ὁ (μ.γ}»35) ν.  Μ 

8 ΄'εγενετο δε Θ (ᾳ.ν»45)νς Μὲ 8 “Ζπολλη χαρα Θ (ᾳ.μ45)νς Μὲ 
9 Γεξιστανων 6 (ᾳ.γν»45) νς ᾿))ὲ 10 Τκαλουμενη 6 (.}μ45) νς ")ὲ 

12 96 (ι.»45) νς ἡ)ὲ 

3299 Α(Τ5 8ὃ:14-24 

βαπτισθεὶς ἦν προσκαρτερῶν τῷ Φιλίππῳ, θεωρῶν τε 
δυνάμεις καὶ σημεῖα γινόμενα,2 ἐξίστατο. 

ΘΙ ΠΠΟΏ 5165 (τ θνοι ον 

14 ᾿Ακούσαντες δὲ οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀττόστολοι ὅτι 
δέδεκται ἡ Σαμάρεια τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀπέστειλαν 
πρὸς αὐτοὺς τὸν Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννην, 185 οἵτινες 
καταβάντες προσηύξαντο περὶ αὐτῶν ὅπως λάβωσι 
Πνεῦμα ἽἍΑγιον: 16 οὔπω γὰρ ἦν ἐπ᾽ οὐδενὶ αὐτῶν 
ἐπιπεπττωκός, μόνον δὲ βεβαπτισμένοι ὑπῆρχον εἰς τὸ 
ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ. 17 Τότε Γἐπετίθουν τὰς χεῖρας 
ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ ἐλάμβανον Πνεῦμα ἽἍΑγιον. 

18 Θεασάμενος δὲ ὁ Σίμων ὅτι διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν 
χειρῶν τῶν ἀποστόλων δίδοται τὸ Πνεῦμα στὸ “ἽὝΑγιον,ν 
προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα, 19 λέγων, “Δότε κἀμοὶ τὴν 

ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ᾧ ἐὰν" ἐπιθῶ τὰς χεῖρας λαμβάνῃ 
Πνεῦμα “Αγιον.΄ 

20 Πέτρος δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν, “Τὸ ἀργύριόν σου σὺν 
σοὶ εἴη εἰς ἀπώλειαν, ὅτι τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ ἐνόμισας 
διὰ χρημάτων κτᾶσθαι!! 21 Οὐκ ἔστι σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος 
ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ. Ἣ γὰρ καρδία σου οὐκ ἔστιν εὐθεῖα 
ἐνώπιον" τοῦ Θεοῦ. 22 Μετανόησον οὖν ἀπὸ τῆς κακίας 
σου ταύτης, καὶ δεήθητι τοῦ ΓΘεοῦ εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἡ 
ἐπίνοια τῆς καρδίας σου. 23 Εἰς γὰρ χολὴν πικρίας καὶ 
σύνδεσμον ἀδικίας ὁρῶ σε ὄντα." 

24 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Σίμων εἶπε, “Δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ 
ἐμοῦ πρὸς τὸν Κύριον ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ὧν 
εἰρήκατε." 

δα ο 5ς ««τῳϑτρῶις  --ς- Ὁ τ τ τὐξπΞ  --- - 

"13 δυνάμεις και σημεια Μ νϑ5 σημεια και δυναμεις μεγαλας 6 
(ᾳ.»45), ΤῈ Οτγ 
“13 γινομενα Μ νϑ γινομενας ΝΒΑ, ΤΆ (ε νς -Ὁ 
716 Χριστου Μ' νς Κυριου ΜΡΙΟ (μ.}45), ΤᾺ Οε 
418 θεασαμενος Μ, ΤΆ νϑ5 Ιῖδων ΜῈ (μ.μ45), ΟΥ 
"19 εαν ΜΡῚῈΟ (ᾳ.μ545), ΤᾺ σε νς αν Μ' 
521 ἐνώπιον Μρ'͵ ΤΆ νβ εναντιον ΜΡ νς εναντι ΝΒΑ, (σὺ Ἐξεαδ ες το κι Ὁ τ πὸ τευ οι δὶ ΔΤ 

14 96 (ᾳ.μ545)ν. Μ 16 Γουδεττω 6 (ᾳ.»4 5) ν. Μ 
17 Γεπεετιθεσαν ΝΑ (επιτιθοσαν Β; ἐπιτιθεισαν 6) νς Μγν3" 
18 ΠΝΒ νς ϑὲ γέδας 22 ΓΚυριου Θ (ᾳ.»45) ν5.}Μ 
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25 Οἱ μὲν οὖν διαμαρτυράμενοι! καὶ λαλήσαντες τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, “ὑπέστρεψαν εἰς "᾿Ιερουσαλήμ, πολλάς τε κώμας τῶν Σαμαρειτῶν "Ξεὐηγγελίσαντο. 

ΡΏΠΙΡ Ργθᾶςῆθς (τὶς ἴο δη Ε[ἢΪορίδη Εὐπιιςῇ 

26 ἴΑγγελος δὲ Κυρίου ἐλάλησε πρὸς Φίλιππον, λέγων, “᾿Ανάστηθι καὶ πορεύου κατὰ μεσημβρίαν ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ ᾿Ιερουσαλὴμ εἰς Γάζαν." αὕτη ἐστὶν ἔρημος.“ 27 Καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη: καὶ ἰδού, ἀνὴρ Αἰθίοψ εὐνοῦχος δυνάστης Κανδάκης “τῆς βασιλίσσης Αἰθιόττων, ὃς ἦν ἐπὶ πάσης τῆς γάζης αὐτῆς, ὃς ἐληλύθει προσκυνήσων εἰς ᾿Ιερουσαλήμ, 28 ἦν τε ὑποστρέφων καὶ καθήμενος ἐπὶ τοῦ ἅρματος αὐτοῦ, καὶ ἀνεγίνωσκε τὸν προφήτην ᾿σαΐαν. 29 Εἶπε δὲ τὸ Πνεῦμα τῷ Φιλίππῳ, “Πρόσελθε καὶ κολλήθητι τῷ ἅρματι τούτῳ." 
30 Προσδραμὼν δὲ ὁ Φίλιπτττος ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγι- νώσκοντος “τὸν προφήτην ᾿Ησαΐαν,ἵ καὶ εἶπτεν, “᾿Αρά γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις" 
31 Ὃ δὲ εἶπε, “Πῶς γὰρ ἂν δυναίμην ἐὰν μή τις ὁδηγήσῃ με)" Παρεκάλεσέ τε τὸν Φίλιπττον ἀναβάντα καθίσαι σὺν αὐτῷ. 32 Ἡ δὲ περιοχὴ τῆς Γραφῆς ἣν ἀνε- γίνωσκεν ἦν αὕτη: 

«ὥς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη, 
Καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείραντος3 αὐτὸν ἄφωνος, Οὕτως“ οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ. 

---- τ Φ ΘὋΘ :  Φ Φ Φ ΦΟΦὋΦὋΦὋῬὋϑῬῬῬΝΙΟΙΤ''' '΄ 
.25 διαμαρτυραμενοι ΜΡΙΒΑΟ, ΤΆ (ε νς διαμαρτυρομενοι ΜρὶΝ “28 και ἀανεγινωσκείν) ΜΒΟ, ΤᾺ (σε νς ανεγινωσκεί(ν) Μὲκ" νς ανεγινωσκεν ΤΕ Α 
232 κειραντος Μρίμας, (γ νς κειροντος ΜΡΙΒ, ΤᾺ 
132 ουτως ΜΡΙ6 (μ.}45), ΤΆ Οε ν5 ουτος ΜΡὶ ------ - - - Ἐ ἑἁ 
25 "Ὁπεστρεφον ΧΒΑ νς 3)ὲὶς 
25 "Ζευηγγελιζοντο 8 (ῃ.γ»45) νς 3) 
30 312 6 (Α.μ.45) νς Ὁ) 
51 “οδηγησει με καὶ (ὁδαγησει με Β"; με οδηγῆησει Ο) νς ΞΨ3}Α 

25 Ἱεροσολυμα 6 (μ.μ45)ν. Μ 
27 96 (ᾳ.γ45) νς 9} 

401 Α(ΤΚ 8:33-9:3 

33 Ἂν τῇ ταπεινώσει Θ' αὐτοῦ ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη: 
Τὴν Ο’δὲ γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται 
Ὅτι αἴρεται ἀττὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ.» 

34 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ εὐνοῦχος τῷ Φιλίππῳ εἶπε, “Δέομαί 
σου, περὶ τίνος ὁ προφήτης λέγει τοῦτοῦ Περὶ ἑαυτοῦ 
ἢ περὶ ἑτέρου τινός 35 ᾿Ανοίξας δὲ ὁ Φίλιππος τὸ 
στόμα αὐτοῦ καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γ ραφῆς ταύτης, 
εὐηγγελίσατο αὐτῷ τὸν ᾿Ιησοῦν. 36 ως δὲ ἐπορεύοντο 
κατὰ τὴν ὁδόν, ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ, καί φησιν ὁ εὐνοῦχος, 
“᾿Ιδού, ὕδωρ: τί κωλύει με βαπτισθῆναι" 30 Καὶ ἐκέλευσε 
στῆναι τὸ ἅρμα, καὶ κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ ὑΟΘΡ, ὅ 
τε Φίλιπτπτος καὶ ὁ εὐνοῦχος, καὶ ἐβάπτισεν αὐτόν. 39 Οτε 
δὲ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὕδατος, Πνεῦμα Κυρίου ἥρπασε τὸν 
Φίλιττπτον, καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι ὁ εὐνοῦχος: 
ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων. 40 Φίλιττπτος δὲ 
εὑρέθη εἰς Αζωτον, καὶ διερχόμενος ευηγγελίζετο τὰς 
πόλεις πάσας ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς Καισάρειαν. 

5411} [ἰς (οηνροτίθα οἡ ἴῃ [ ᾶπγαςοιις Βοδα 

Ὃ δὲ Σαῦλος ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς 
9 τοὺς μαθητὰς τοῦ Κυρίου, προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ, 

2 ἠτήσατο παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς τὰς 
συναγωγάς, ὅττως ἐάν τινας εὕρῃ τῆς Ο δοῦ ὄντας, ἄνδρας 
τε καὶ γυναῖκας, δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς ᾿ερουσαλήμ. 3 Εν 
δὲ τῷ πορεύεσθαι, ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ Λαμοθκο; 
“Καὶ ἐξαίφνης" “Ζπεριήστραψεν αὐτὸν φῶς" ἀπὸ τοῦ 

.26 βαπτισθηναι 33ὲ 6, οε ν5 Ἔ (νοῖϑθ 37) εἰπε δὲ ὁ Φιλιττττος 
εἰ πιστεύεις εξ ολης της καρδιας εξεστιν αποκριθεις δε εἰπε 
πιστεύω τον Υ͂ον του Θεου εἰναι τον ἰησουν Χριστον ΤΆ 

33 ΟἹ ΚΑΒ νς 3ὲ, [0] 33 92 6 (ᾳ.045)νς 3}ὲ 
2 “Ἰεξαιφνης τε 6 (μ.}.45) νς 3)ὲ 
3 2 αὑτον περιηστραψεν φως ΝΒ (περιστραψεν 6") νς 39ὲ; (αυτον 
φῶς περιεστραψεν Α.""5) 3ΓεκΚ 6 νς Μῃ"" 

32,33. Ις.53:7,8 
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οὐρανοῦ, 4φκαὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν, ἤκουσε φωνὴν 

λέγουσαν αὐτῷ, “Σαούλ, Σαούλ, τί με διώκεις ́  

5 Εἶπε δέ, “Τίς εἶ, Κύριε ́  
Ὃ δὲ ΠπκΚύριος εἴπτεν,ν “᾿Εγώ εἰμι ᾿Ιησοῦς ὃν σὺ διώ- 

κεις. 6 ᾿Αλλὰ ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν, καὶ 

λαληθήσεταί σοι Τ τί σε δεῖ ποιεῖν. 7 Οἱ δὲ ἄνδρες οἱ 

συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐνεοί,2 ἀκούοντες μὲν τῆς 

φωνῆς, μηδένα δὲ θεωροῦντες. 8 ᾿ηγέρθη δὲ Οὁ Σαῦλος 

ἀπὸ τῆς γῆς, ἀνεῳγμένων τεῦ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, 

γοὐδένα ἔβλεπε: χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς 

Δαμασκόν. 9 Καὶ ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων, καὶ οὐκ 

ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν. 

Απδηΐᾶς Βαρί[Ζθοο 588} 

10 Ἦν δέ τις μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ ὀνόματι ᾿Ανανίας, καὶ 

εἶπε πρὸς αὐτὸν “ὁ Κύριος ἐν ὁράματι, Ὦ “᾿Ανανία"΄ 

Ὃ δὲ εἶπεν, “᾿Ιδοὺ ἐγώ, Κύριε." 
11 Ο δὲ Κύριος πρὸς αὐτόν, “᾿Αναστὰς πορεύθητι ἐπὶ 

τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην Εὐθεῖαν καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ 

᾿Ιούδα Σαῦλον ὀνόματι, Ταρσέα: ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται, 

12 καὶ εἶδεν “ἐν ὁράματι ἄνδρα) “ὀνόματι ᾿Ανανίαν" 

εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ Γχεῖρα ὅτως ἀναβλέψῃ.΄ 

13 ᾿Απεκρίθη δὲ ᾿Ανανίας, “Κύριε, “ἀκήκοα ἀττὸ πολλῶν 

περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου, ὅσα κακὰ “ἐποίησε τοῖς ἁγίοις 

σου ἐν ᾿Ιερουσαλήμ-" 14 καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν 

ἀρχιερέων δῆσαι πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά 
,ἤἬ 

σου. 

Ι6 αλλα 33ὲ 6, οε νς. Ἑ σκληρον σοι προς κεντρα λακτιζειν τρεμων 

τε και θαμβων εἰπε Κυριε τι με θελεις ποιησαι και ο Κυριος προς 

αὐτον, ΤΆ 

27 ενεοι ΜΡῚΕ (μ.μ45), (σ νς ἐννεοι ΜΡ, ΤᾺ 

38 τε Μ νς-ς δὲ Ο (ᾳ.γ»55), ΤᾺ ΟἵΥ 

413 δε ΨὲΘ (μ.ν»95), οὐ νς το ΤΆ 

5 ΠΒΑΟ νς '))ὲ; (εἰττεν δ) 6 ΤΟ Ο (.γν5)νς ϑὲὶ 

8 96 (ᾳ...45)νς 9)ὲ 8 οὐδεν ΝΒΑ" νς ψὲς 

10 3412 Ο (ᾳ.γ45)ν.  Μ 12 “312 ΒΟ, [0ε] νς 33ὲ; (3. κα) 
12 “6 (.γν45)νς 3)ὲ 12 ττας χειρας Β ίχειρας ΝἾΑΟ), [Ὁγ] ν5 ν»ὶ 

13 τηκουσα 6 (κ.μ45)νς Μὲ 13 “2.4156 ΚΒΟ νς )ὲ; (2Ὡ-61 ΑἹ) 

403 Α(ΤΘΈ 9:15-24 

15 Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Κύριος, “Πορεύου, ὅτι σκεῦος 

ἐκλογῆς “μοί ἐστιν οὗτος τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου 

ἐνώπιον ἐθνῶν Τ καὶ βασιλέων, υἱῶν τε ᾿Ισραήλ: 16 ἐγὼ 

γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός μου 

παθεῖν." 
17 ᾿Απῆλθε δὲ ᾿Ανανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ 

ἐπιθεὶς ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπε, “Σαοὺλ ἀδελφέ, ὁ 

Κύριος ἀπέσταλκέ με, ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ἡ ἤρχου, 

ὅττως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῆς Πνεύματος ᾿Αγίου.΄ 18 Καὶ 

εὐθέως ἀπέπεσον ἀτπτὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦϊ Γὼσεὶ 

λεπίδες, ἀνέβλεψέ τε καὶ2 ἀναστὰς ἐβαπτίσθη, 19 καὶ 

λαβὼν τροφὴν ἐνίσχυσεν. 

σα} Ργρᾶςσῇθς (τσ ἰὴ [)Ππγᾶσς 5 

᾿Εγένετο δὲ πὸ Σαῦλοςν μετὰ τῶν ἐν Δαμασκῷ μαθη- 
τῶν ἡμέρας τινάς. 20 Καὶ εὐθέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς 

ἐκήρυσσε τὸν Χριστὸν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. 
21 ᾿Εξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλεγον, “Οὐχ 

οὗτός ἐστιν ὁ πορθήσας Γὲν ᾿Ιερουσαλὴμ τοὺς ἐπικα- 
λουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐλήλυθε" 

ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς" 
22 Σαῦλος δὲ μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο καὶ “συνέχυνε “τοὺς 

᾿Ιουδαίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν Δαμασκῷ, συμβιβάζων ὅτι 
οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός. 

584} Εφοᾶρθ5 [θαίῃ 

23 Ως δὲ ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱκαναί, συνεβουλεύσαντο 
οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἀνελεῖν αὐτόν: 24 ἐγνώσθη δὲ τῷ Σαύλῳ ἡ 

"17 με Μ νς Ἐίησους 6, ΤᾺ Οε 
218 τε και ΜμρίβΒΑα, ὧγ νβ τε παραχρημα και Μὶ', ΤΆ νϑ δε και Νὶ ν5 
-- μέδνια 

319 των ΜΡ (μ.γ45), ΤᾺ Οὐ νς ἕοντων Μὶ 

420 Χριστον Μ', ΤᾺ νβ5 ἰησουν ΜΘ, σε 
"21 εληλυθε Μ νς εληλυθει Θ (μ.ν»45), ΤᾺ Οε 

15 6 (ᾳ(.μ45ν.-Μ 15 ττε 6 (ᾳ.}45) νς ϑ)ὲ 
18 "41.3 γέδηάβᾳ νς ϑὲκο 18 τως 6 ν5 3ϑὲς 
196 ᾳ.γ45ν9. Μ 21 τεὶς Νὰ ν9 ΨὲΒο 

22 “συνεχυννεν ἘΒὋ ν5 Ἅὲα 22 9.5}Β νς Ψϑὲ ΑΟ, [(ε] 
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ἐπιβουλὴ αὐτῶν. "Παρετήρουν "2τε τὰς πύλας ἡμέρας τε 
καὶ νυκτὸς ὅτως αὐτὸν ἀνέλωσι: 25 λαβόντες δὲ “αὐτὸν οἱ 
μαθηταὶ" νυκτός, “καθῆκαν διὰ τοῦ τείχους,1 Τχαλάσαντες 
ἐν σπυρίδι. 

Βαγηδῦθδς [πἴγοαιςοθς 548] αἱ [Θγι1ς 86 ΠῚ 

20 Παραγενόμενος δὲ πὸ Σαῦλοςχ ἐν! ᾿Ιερουσαλήμ, 
"ἐπειρᾶτο κολλάσθαι τοῖς μαθηταῖς: καὶ πάντες ἐφοβοῦντο 
αὐτόν, μὴ πιστεύοντες ὅτι ἐστὶ μαθητής. 27 Βαρναβᾶς δὲ 
ἐπιλαβόμενος αὐτὸν ἤγαγε πρὸς τοὺς ἀποστόλους, καὶ 
διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδε τὸν Κύριον καὶ ὅτι 
ἐλάλησεν αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν Δαμασκῷ ἐπαρρησιάσατο ἐν 
τῷ ὀνόματι τοῦ ᾿Ιησοῦ. 28 Καὶ ἦν μετ᾿ αὐτῶν εἰσπορευό- 
μενος εἰςἦ ᾿Ιερουσαλήμ, 29 “καὶ παρρησιαζόμενος ἐν τῷ 
ὀνόματι τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ,Ζ ἐλάλει τε καὶ συνεζήτει 
πρὸς τοὺς ᾿Ελληνιστάς: οἱ δὲ ἐπεχείρουν αὐτὸν ἀνελεῖν.5 
30 ᾿Επιγνόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτὸν εἰς Και- 
σάρειαν καὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸνϑ“ εἰς Ταρσόν. 

ΤῊΘ (δυτςῇ αἵ Ρθᾶςθ ἂπα Οτγοννίηρ 

31 ΤΑΙ μὲν οὖν ἐκκλησίαι" καθ᾽ ὅλης τῆς ᾿Ιουδαίας καὶ 
Γαλιλαίας καὶ Σαμαρείας "'εἶχον εἰρήνην “Ζοἰκοδομούμεναι, 
καὶ πορευόμεναι" τῷ φόβῳ τοῦ Κυρίου καὶ τῇ παρακλήσει 
τοῦ ᾿Αγίου Πνεύματος "Ζἐπτληθύνοντο. 
.τΤΤτΤτοᾶοᾶρΠρΆᾶΆᾶΆᾶΆᾶΨᾶΨΚΦΠΠΠᾶὅᾶὅᾶ ι΄ Θ  ἝἝἙἝἙὁὁὁΘΘ 
126 εν Μ κς εἰς 6, ΤῈ οι 
“28 εἰσπορεύομενος Μὶ νς Ἑ καὶ εκπορευομενος ΜΡῚῸ (μ.μ45), ΤΆ Οε 
28 εἰς ΜΘ (μ.γ}45), Οὐ νβ εν Μ', ΤᾺ 
729 Κυριου Ιησου Μ, ΤᾺ νϑ5 ἰησου Μ΄Ό νΞ Κυριου Μ'ΒΑ, ΟΥ 
529 αυτον ἀνελεῖν Μρ', ΤᾺ νς ἀνελεῖν αυὑτον ΜΡῈῈ (α.»45), Οὐ 
630 αυτον ΜΕΒΟ, ΤΆ (ε νς -- ΜΙΑ 

24 τ'παρετηροῦυντο 6 (μ.μ45) ν. Μ 24 Γξδε καὶ Ο (ᾳ.μ»45) ν.  Μ 
25 οι μαθηται αὑτου 6 (ᾳ.}45) νς ὲ 25 2.41 6 (ᾳ.γ..45) νς Μὲ 
25 Ταῦυτον 6 νς Μὲ 26 56 (ᾳ.μ45) νς )ὶ 
26 "επειραζεν Θ (μ.}45) νς Μὲ 
29 96 (ᾳ.γ45) νς Μὲ 31 “Ἶ μεν ουν εκκλησια 6 (μ.γ}45) νς 3)ὲ 
31 γίειχεν Θ (ᾳ.γν45)ν5 Ψὲ 
31 “Ζορικοδομουμενη και πορεύομενη Θ (μ..» 45) νς 
31 ΓΖεπληθυνετο Θ (ἃ.γ»45) νς )ὲ 

405 Α(ΤΆ 9:32-39 

Ρρίϑθι Ηραϊς Αθῃῇθᾶς 

32 ᾿εἐγένετο δὲ Πέτρον διερχόμενον διὰ πον τ νοκα τς 

ελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λυδ- 

δαν. 33 Εὗρε δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα “Αἰνέαν ὀνόματι" 

ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ κραββάτῳ ὃς ἦν 

παραλελυμένος. 34 Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος, “Αἰνέα, ἰᾶταί 

σε ᾿Ιησοῦς ὁ Χριστός: ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεαυτῷ. Καὶ 

εὐθέως ἀνέστη. 35 Καὶ εἶδον αὐτὸν πάντες Οἱ κατοικοῦντες 

γΛλύδδαν καὶ τὸν ᾿Ασσάρωνα,2 οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν 

Κύριον. 

Ροίρι Βροίογος ογῦςδᾶς ἴο {1{86 

36 ᾿Εν ᾿Ιόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια ὀνόματι Ταβιθά, ἣ 

διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς: αὕτη ἦν πλήρης ᾿ ἀγαθῶν 

ἔργων καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει. 37 ᾿Εγένετο δὲ ΕΟ ΤΟΙΣ 

ἡμέραις ἐκείναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν᾽ λούσαν- 

τες δὲ “αὐτὴν ἔθηκαν" ἐν ὑπερῴῳ. 38 ᾿Εγγὺς δὲ οὔσης 

γιΛύδδης τῇ ᾿Ιόππῃ, οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος 

ἐστὶν ἐν αὐτῇ ἀπέστειλανξ πρὸς αὐτὸν παρακαλοῦν- 

τες μὴ "Ζὀκνῆσαι διελθεῖν ἕως “αὐτῶν. 39 Ἀναστὰς δὲ 

Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς: ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον 

εἰς τὸ ὑπερῷον, καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι 

κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ξετποίει 

μετ᾿ αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς. 

πππδ  πσσσσ  ΜΑΑΝῸΦοοοΟοο  ππὰ“Ὡππ ππσππσπσσσπαπσσισσπαπαππσπσσασασσσασαπσπανπαυσασ 

.33 κραββατω Μ', ΤᾺ νς κραβατω Μϑ' νβ κραβαττον Β’ΑΟ, (τ νϑ5 

κραβακτου ἈΝ" 

235 Ασσαρωνα Μ νΞ5 Σαρωνα ΒΟ, (γε ν5 Σαρρωνα ΝΑ ν5 Σαρωναν 

μὴ ΤᾺ 
ρὲ γς Ταβειθα μ΄58Β0 336 Ταβιθα ΜΡΙ͂ΝΑ, ΤΆ Οε ν5 Ταβηθα Με ν5 Ταβειθα ν 

438 ἀπεστειλαν Μ νς ἐ δυο ανδρας ΘΟ, ΤΆ Οε 

32 Λυδδα ΚΒΑ νς Ψϑὲς 33 6 ((.γ»55ν.-  Μ 

34 Ομ Ὁ νς ἍὲΑ 35 γΛυδδα ΚΒΑ νς ὲς 

36 “γέδβο νς κα 37 “21 κα, [0Ἅ] ν5 ϑὲγηδο; Ω Β) 
38 'Λυδδας κ'ΒἪ νς Μὲ; (Λυδδα Α; Λυνδα γ45"6) 
38 γξοκνησης ΚΒΑ νο5 ϑὲγμ΄5 0" 38 "βημων ΝΒΑ ν5 Μὲ γδη4ρ» 
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40 ᾿Εκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος Τθεὶς τὰ γόνατα 
προσηύξατο, καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπε, 

“Ταβιθά,' ἀνάστηθι." Ἣ δὲ ἤνοιξε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς, 
καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον, ἀνεκάθισε. 411 Δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα, 
ἀνέστησεν αὐτήν, φωνήσας δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς χήρας, 
παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν. 42[νωστὸν δὲ ἐγένετο καθ᾽ 
ὅλης τῆς ᾿Ιόπτπτης, καὶ “πολλοὶ ἐπίστευσαν ἐπὶ τὸν Κύριον. 
43 ᾿ἐγένετο δὲ ἡμέρας ἱκανὰς μεῖναι αὐτὸν ἐν ᾿Ιόππῃ 
παρά τινι Σίμωνι βυρσεϊῖ. 

(ογηθίς σδθηαᾶς ἃ οί θραίὶςοη ἴο Ρρϑίθυ 

Ι ᾿Ανὴρ δέ τις ϑἦν ἐν Καισαρείᾳ ὀνόματι Κορνήλιος, 
ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρηςΞ τῆς καλουμένης ᾿Ιταλικῆς, 

2 εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν Θεὸν σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ 
αὐτοῦ, ποιῶν ὃτε ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ καὶ 
δεόμενος τοῦ Θεοῦ διὰ παντός. 

3 Εἶδεν ἐν ὁράματι φανερῶς ὡσεὶ Τ ὥραν ἐνάτην τῆς 
ἡμέρας ἄγγελον τοῦ Θεοῦ εἰσελθόντα πρὸς αὐτὸν καὶ 
εἰττόντα αὐτῷ, “Κορνήλιε!΄ 

4 Ο δὲ ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἔμφοβος γενόμενος εἶπε, “Τί 
ἐστι, Κύριε 

Εἶπτε δὲ αὐτῷ, “Αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου 
ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον Γἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 5 Καὶ νῦν 

πέμψον “εἰς ᾿Ιόττπηην ἄνδρας καὶ μετάπεμψαι Σίμωνα Τ 
τὸν ἐπικαλούμενον Πέτρον" 6 οὗτος ξενίζεται τταρά τινι 

'40 Ταβιθα Μρίκας, ΤΆ Οε νβ Ταβηθα Μ' νςΤαβειθα Β 

243 ημερας Ικανας μειναι αυτον Μ, ΤᾺ νΞ5 αυτον ημερας ικανας 

μειναι Μ'ΙΑ ν5 ημερας ικανας μειναι Ν᾽Β, Οε ν5 ημερας τινας μειναι 

αὐτον Ο 
31 σπειρης ΜΝΑΟ, ΤᾺ Οἵ νς σπειρας ΜΒ 

43 ἐνατην ΜΘ (μ.γν45), ογσ νς ἐννατην Μ', ΤΆ 
5 τον ἐπικαλούμενον Πετρον Μ νϑ ος επικαλειται Πετρος Μ' 6 
(ι...»35), ΤᾺ Οε 

40 Τκαι Ο νς  Μ 42 “6 (ᾳᾳ.γμ»45) νς )ὲ 196 ((.γῊὅν.  Μ 
296 (ᾳ.μ»45) νς Ψὲ 3 περι 6 (ᾳ.»45ν9. Μ 

4 τγεμπροσθεν ΝΒΑ νς 33) ς 5 7312 Ο (ᾳ.».5)ν.ς Μ 

5 Ττινα ΒΑΓ νς ΜῈ 

407 Α(ΤΘΈΘ 10:7-17 

Σίμωνι βυρσεῖ, ᾧ ἐστιν οἰκία παρὰ θάλασσαν." 7 Ως δὲ 
ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν “τῷ Κορνηλίῳ," φωνήσας 
δύο τῶν οἰκετῶν ϑαὐτοῦ καὶ στρατιώτην εὐσεβῆ τῶν 
προσκαρτερούντων αὐτῷ, ϑ8καὶ ἐξηγησάμενος αὐτοῖς 
ἅπαντα,ϊ ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ᾿Ιόπτπτην. 

Ροίθυ 5665 ἃ ν]σίοῃ οὐ ἴῃ Ηοιμσοθίορ 

9 Τῇ δὲ ἐπαύριον, ὁδοιπορούντων ἐκείνων καὶ τῇ πόλει 
ἐγγιζόντων, ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασθαι 
περὶ ὥραν ἕκτην. 10 ᾿Εγένετο δὲ πρόστπεινος καὶ ἤθελε 
γεύσασθαι: παρασκευαζόντων δὲ "' ἐκείνων, "ΖΣἐπτέπεσεν 
ἐπ᾽ αὐτὸν ἔκστασις, 11 καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμέ- 
νον, καὶ “καταβαῖνον ἐπ᾽ αὐτὸν" σκεῦός τι ὡς ὀθόνην 
μεγάλην, τέσσαρσιν ἀρχαῖς δεδεμένον, καὶ καθιέμενον 
ἐπὶ τῆς γῆς, 12 ἐν ᾧ ὑπῆρχε πάντα τὰ τετράποδα 
(τῆς γῆς καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ" καὶ ὁτὰ πετεινὰ 
τοῦ οὐρανοῦ. 

13 Καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν, “᾿Αναστάς, Πέτρε, 
θῦσον καὶ φάγε!"΄ 

14 ᾽Ο δὲ Πέτρος εἶπε, “Μηδαμῶς, Κύριε! Ὅτι οὐδέποτε 
ἔφαγον πᾶν κοινὸν Γἢ ἀκάθαρτον." 

15 Καὶ φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου πρὸς αὐτόν, “Ἃ ὁ Θεὸς 
ἐκαθάρισε, σὺ μὴ κοίνου.΄ 16 Τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς, καὶ 

"πάλιν ἀνελήφθη τὸ σκεῦος εἰς τὸν οὐρανόν. 

(ογηθ ς΄ οΙρσαῖθο δ πη πο ΡΘίθυ 

17 “᾽ῶΩς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει ὁ Πέτρος τί ἂν εἴη τὸ 
ὅραμα ὃ εἶδε, καὶ ἰδού, οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι 

"6. θαλασσαν 393ὲ6 (κ.ν»45), οὐ νς Ἔουτος λαλησει σοι τι σε δει 
τόοιειν ΤΕ 

77 οΜΘ (.}.45), ΤᾺ Οὐ νς -- Μ᾿ 
“8 την ΜΘ (.}45), ΤᾺ Οὐ νβῈ -- ΜΞ 

7 'αυὐτω Θ (ᾳ.γ»45)ν.- Μ 796 ᾳ.ν»45)νς ὶ 8 ΧΒΑ νς Ψὲς 

Τ0 "'!αυὑτων Θ ν9  Μ 10 ΓΖεγενετο Ο᾽ νς Μ; (ηλθεν γ45) 
Τ1Τ “1 ΝΒΑ νς Μ; .(-- μ45) ΤΊ ΠΝΒΑ νς Μὲ 
12 'και ερπετα τῆς γης ΒΑ υ9 Μ 12 Ὅν ΒΑ νς Ψὲο" 
14 τκαι 6 νς ϑὲς 16 Γγευθυς 6 νς ϑὲ; ς-- μ45) 17 96 νς ϑὲς 
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ἀπὸ! τοῦ Κορνηλίου διερωτήσαντες τὴν οἰκίαν Τ Σίμω- 
νος, ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα, 18 καὶ φωνήσαντες 
ἐπυνθάνοντο εἰ Σίμων ὁ ἐπικαλούμενος Πέτρος ἐνθάδε 
ξενίζεται. 

19 Τοῦ δὲ Πέτρου διενθυμουμένου περὶ τοῦ ὁράματος, 
εἶπεν “αὐτῷ τὸ Πνεῦμα," “᾿Ιδού, ἄνδρες Γζητοῦσί σε. 
20 ᾿Αλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι καὶ πορεύου σὺν αὐτοῖς μηδὲν 
διακρινόμενος, Γδιότι ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτούς." 

21 Καταβὰς δὲ Πέτρος πρὸς τοὺς ἄνδρας," εἶπεν,ὅ 
“᾿Ιδού, ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε: τίς ἡ αἰτία δι᾽ ἣν πάρεστε" 

22 Οἱ δὲ εἶπον, “Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος 
καὶ φοβούμενος τὸν Θεόν, μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ 
ἔθνους τῶν ᾿Ιουδαίων, ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου 
μετατπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα 
παρὰ σοῦ.΄ 23 Εἰσκαλεσάμενος οὖν αὐτοὺς ἐξένισε. 

Ρρίϑθι Μροίς (ογύῃθί ας 

Τῇ δὲ ἐπαύριον Τ Βὁὸ Πέτρος ἐξῆλθε σὺν αὐτοῖς, καί 
τινες τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ" ᾿Ιόππης συνῆλθον αὐτῷ. 
24 “Καὶ τῇ" ἐπαύριον "εἰσῆλθον εἰς τὴν Καισάρειαν. Ο δὲ 
Κορνήλιος ἦν προσδοκῶν αὐτούς, συγκαλεσάμενος τοὺς 
συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀναγκαίους φίλους. 25 'Ως δὲ 
ἐγένετο τοῦδ εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον, συναντήσας αὐτῷ ὁ 
Κορνήλιος, ττεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας, προσεκύνησεν. 

"17 ἀπο ΜΡίας, ΤᾺ νς ὑπο ΜρίνΒ, σὲ 
217 διερωτησαντες Μ6Ο, ΤᾺ (τε νς ἐκαι μαθοντες Μ’ 
719 διενθυμουμενου 339}6 (α.μ45), οὐ ν5 ενθυμουμενου ΤᾺ 
119 ἀνδρες ΜΡὶ νς Ἔ τρεις ΜΡΙΝΑΟ, ΤΆ Οὐ νς ἘδυοΒ 
"21 τοὺς ανδρας ᾿ϑὲμδηόχβα, οὐ νβ αὐτοὺς Ο'" νς Ἑτοὺυς 
απεσταλμενους απο του Κορνηλιου προς αὑτον ΤᾺ 
“21 εἶπεν ΜΘ (μ.γμ45), ΤᾺ οὐ νβ προς αὐτοὺς Μ' 
723 απο Μὲ (.γ45), ογ νς Ὁ της ΤΆ 

5.25 του 39ὲ6 (α...45), οὐ νς -- ΤΆ 

7 ττοῦθ Μ᾽ 197238 νς 9)ὲ γό5"4, [οι], (231 ΚΑΘ) 
19 "ζητουντες ΝΒ ν5 3) μέδας 20 Γοτι ΘΟ ν9. Μ 
23 Ταναστας Θ νυν. Μ 23 ΠΝΒΑ ν5 ϑὲς 
24 τη δε Θ (μ.γ}45) νς δ})ὲ 24 τειίσηλθεν Β νς ϑένκας 

409 Α(ΤΘ 10:26-32ὃ 

26 Ὃ δὲ Πέτρος ἤγειρεν αὐτόν, λέγων, “᾿᾿Ανάστηθι! 

Κἀγὼ αὐτὸς" ἄνθρωπός εἰμι.΄ 27 Καὶ συνομιλῶν αὐτῷ 

εἰσῆλθε, καὶ εὑρίσκει συνεληλυθότας πολλούς, 28 ἔφη τε 

πρὸς αὐτούς, “Ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ 

᾿Ιουδαίῳ κολλᾶσθαι ἢ προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ: “καὶ ἐμοὶ" 

ὁ Θεὸς ἔδειξε μηδένα κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον λέγειν 

ἄνθρωπον: 29 διὸ καὶ ἀναντιρρήτως ἦλθον μεταπεμφθείς. 

Πυνθάνομαι οὖν, τίνι λόγῳ μετεπέμψασθέ με΄ 

30 Καὶ ὁ Κορνήλιος ἔφη, “᾿Απὸ τετάρτης ἡμέρας μέχρι 

ταύτης τῆς ὥρας ἤμην Θνηστεύων, καὶς τὴν ἐνάτην ΘΦὥραν 

προσευχόμενος ἐν τῷ οἴκῳ μου, καὶ ἰδού, ἀνὴρ ἔστη 

ἐνώπιόν μου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ 9371 καὶ φησί, “Κορνήλιε, 

εἰσηκούσθη σου ἡ προσευχὴ καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου 

ἐμνήσθησαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 32 Πέμψον οὖν εἰς ᾿Ιόττπτην 

καὶ μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος: οὗτος 

ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως παρὰ θάλασσαν: Πὸς 

παραγενόμενος λαλήσει σοιν 33 ᾿ξξαυτῆς οὖν ἔπεμψα 

πρὸς σέ, σύ τε καλῶς ἐποίησας τταραγενόμενος. Νῦν οὖν 

πάντες ἡμεῖς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πάρεσμεν ἀκοῦσαι πάντα 

τὰ προστεταγμένα σοι ὑττὸ τοῦ Θεοῦ." 

Ρρίργ Ργθραᾷεῇθς Ρρᾶςθ ἴο (ογῃθίς Ηοι96 

34 ᾿Ανοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα εἶπεν, “᾿Εττ᾽ ἀληθείας 
καταλαμβάνομαι ὅτι οὐκ ἔστι προσωπολήτπτης ὁ Θεός, 
35 ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φοβούμενος αὐτὸν καὶ ἐργα- 

ζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ ἐστι. 36 Τὸν λόγον 

Οὃν ἀπέστειλε τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ, εὐαγγελιζόμενος 
εἰρήνην διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ -- οὗτός ἐστι πάντων Κύριος - 
37 ὑμεῖς οἴδατε, τὸ γενόμενον ῥῆμα καθ᾽ ὅλης τῆς 
᾿Ιουδαίας, Γἀρξάμενον ἀπὸ τῆς [Γαλιλαίας μετὰ τὸ 

βάπτισμα ὃ ἐκήρυξεν ᾿Ιωάννης, ᾿Ιησοῦν τὸν ἀπὸ 

Ναζαρέτ, 38 ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ Θεὸς Πνεύματι ᾿Αγίῳ καὶ 

126 ηγειρεν αυτον ΜΡῸ (μ.γ}45), γε νβ αυὑτον ηγειρεν Με, ΤΆ 

26 'και εγω αὐὑτος ΝΒ νς5 ΜΑ, (και αὑτος εγὼ Ο() 

28 'καμοι Ὁ (μ.μ5ν9. ΜΗ 306 (μ.γν45)ν5 Μὲ 3096 (ᾳ.μ545)νς δὲ 
32 6 νς 3ϑἘὲς 33. ΓΚυριου Θ (ᾳ.γν. Μ 369 ΒΑ νς 33ὲκ"Ὁ, [(υ] 
37 ταρξαμενος Ὁ νς ψ)ὲγ.45 37 Ναζαρεθ Ὁ νς ἍΜΑ 
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δυνάμει, ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς 

καταδυναστευομένους ὑττὸ τοῦ διαβόλου, ὅτι ὁ Θεὸς ἦν 

μετ᾽ αὐτοῦ. 39 Καὶ ἡμεῖς Θ'ἐσμεν μάρτυρες πάντων ὧν 

ἐποίησεν ἔν τε τῇ χώρᾳ τῶν Ιουδαίων καὶ 95ἐν 

᾿Ιερουσαλήμ: ὃν καὶ! ἀνεῖλον κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου. 

40 Τοῦτον ὁ Θεὸς ἤγειρε Τ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ ἔδωκεν αὐτὸν 

ἐμφανῆ γενέσθαι, 41 οὐ παντὶ τῷ λαῷ, ἀλλὰ μάρτυσι 

τοῖς προκεχειροτονημένοις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ἡμῖν, οἵτινες 

συνεφάγομεν καὶ συνεπίομεν αὐτῷ μετὰ τὸ ἀναστῆναι 

αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 42 Καὶ παρήγγειλεν ἡμῖν κηρύξαι τῷ λαῷ 

καὶ διαμαρτύρασθαι ὅτι Γαὐτός ἐστιν ὁ ὡρισμένος ὑττὸ τοῦ 

Θεοῦ Κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν. 43 Τούτῳ πάντες οἱ 

προφῆται μαρτυροῦσιν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ τοῦ 

ὀνόματος αὐτοῦ πάντα τὸν πιστεύοντα εἰς αὐτόν." 

Τῇ Ηοὶγ δρίπῖ ΕαΠ|ς οὴ ρηςθς 

44 Ἔτι2Ζ λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ῥήματα ταῦτα, 

ἐπέπεσε τὸ Πνεῦμα τὸ ἽἍΑγιον ἐπὶ ττάντας τοὺς ἀκούοντας 

τὸν λόγον. 45 Καὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοὶ ὅσοι 

συνῆλθον τῷ Πέτρῳ, ὅτι καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη ἡ δωρεὰ τοῦ 

᾿Αγίου Πνεύματος ἐκκέχυται. 46 Ἤκουον γὰρ αὐτῶν 

λαλούντων γλώσσαις καὶ μεγαλυνόντων τὸν Θεόν. 

Τότε ἀπεκρίθη Θὁὸ Πέτρος, 47 “Μήτι τὸ ὕδωρ κωλῦσαι 

δύναταί τις τοῦ μὴ βαπτισθῆναι τούτους οἵτινες τὸ [Πνεῦμα 

τὸ Ἅγιον ἔλαβον καθὼς καὶ ἡμεῖς 48 Προσέταξέ τε 

αὐτοὺς βαπτισθῆναι ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου“ Τότε 

ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς. 

139 καὶ 33ὲ 6 (α.γ0.35), οὐ νς -- ΤᾺ 

244 ετι ΜΟ (μ.γ5»5), ΤᾺ (γ νς δε Μ' 

347 καθως Μρὶ', ΤᾺ νβ ὡς ΜΡΙ͂ΝΒΑ, (τ 
448 βαπτισθηναι εν τω ονοματι τοῦ Κυριου Μ᾽, ΤᾺ ν5 βατπ- 

τισθηναι εν τω ονοματι τοῦ Κυριου ἰΙησου Μϑὶ' νς βαπτισθηναι εν 

τω ονοματι ἰησου Χριστου ΜϑΡὶ νς εν τω ονοματι ἰΙησου Χριστου 

βαπτισθηναι ΝΒΑ, ΟΥ 

39 ΟἹΌ γς ")ὲ 39 Ο2Β νΥς 3)έκασς, [(υ] 
40 τεν κ"Ὁ, [0] ν9 1 Βαὰ 42 τουτος ΒΟ ν9 ΜκΝΑ 

46 ΟΝΒΑ νς Μὶ 47 ΚΒΑ ν- Μ 48 "δε ΝΒ νος Ἄ)ὲκ 

411 Α(ΓΤΘΈ 11 519 

Ρρίοι ἢ οίθηας οα΄ς Οτὰςθ δἷ [γι 546 ΠῈ 

Ἤκουσαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντες 

11 κατὰ τὴν ᾿Ιουδαίαν ὅτι καὶ τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν 

λόγον τοῦ Θεοῦ. 2 “Καὶ ὅτε" ἀνέβη Πέτρος εἰς Ἱερο- 

σόλυμα, διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν οἱ ἐκ περιτομῆς, 3 λέγον- 

τες ὅτι “Πρὸς ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔχοντας εἰσῆλθες 

καὶ συνέφαγες᾽ αὐτοῖς." 

4 ᾿Αρξάμενος δὲ Θὁ Πέτρος ἐξετίθετο αὐτοῖς καθεξῆς 

λέγων, 5΄““Εγὼ ἤμην ἐν πόλει ᾿Ιόττπῃ προσευχόμενος καὶ 

εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα, καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην 

μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ 

ἦλθεν “ἄχρις ἐμοῦ’ 6 εἰς ἣν ἀτενίσας κατενόουν καὶ εἶδον τὰ 

τετράποδα τῆς γῆς καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ 

πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. 7 Ἤκουσα δὲ Τ᾿ φωνῆς λεγούσης μοι, 

“᾿Αναστάς, Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε! 8 Εἶπον δέ, “μηδαμῶς, 

Κύριε! Ὅτι πᾶν κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον οὐδέποτε εἰσῆλθεν 

εἰς τὸ στόμα μου.’ 9 ᾿Απεκρίθη δέ ὅμοι φωνὴ ἐκ δευτέρου 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, “Α ὁ Θεὸς ἐκαθάρισε σὺ μὴ κοίνου.΄ 

10 Τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς, καὶ πάλιν ἀνεσπάσθη" 

ἅπαντα εἰς τὸν οὐρανόν. Τ1 Καὶ ἰδού, ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες 

ἐπέστησαν ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐν ἦ "ἤμην, ἀπεσταλμένοι ἀπὸ 

Καισαρείας πρός με. 12 Εἶττε δέ μοι τὸ Πνεῦμα συνελθεῖν 

αὐτοῖς μηδὲν "διακρινόμενον. Ἦλθον δὲ σὺν ἐμοὶ καὶ οἱ ἕξ 

ἀδελφοὶ οὗτοι, καὶ εἰσήλθομεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀνδρός. 

13 ᾿Απήγγειλέ τε ἡμῖν πῶς εἶδε ο'τὸν ἄγγελον ἐν τῷ οἴκῳ 

αὐτοῦ σταθέντα καὶ εἰπόντα ὁΞαὐτῷ, “᾿Απόστειλον εἰς 

.᾽3 προς ανδρας ἀακροβυστιαν εχοντας εἰσηλθες καὶ συνεφαγες 
Μ, ΤᾺ νΞ εἰσηλθες προς ανδρας ακροβυστιαν ἔεχοντας Και 

συνεφαγες Μ'ΙΝΑ, ΟΥ νΒ εἰσηλθεν προς ανδρας ακροβύυστιαν 

εχοντας και συνεφαγεν μ΄" 8 

29 φωνη εκ δευτερου ΜΗ͂ΝΑ, ΤΆ Ογ νβ εκ δευτερου φώνη ΜΒ 

313 τε Μρὶ, ΤῈ νβ δὲ ΜΡΙ͂ΝΒΑ, οἵ 

2 ΄οτε δε ΝΒΑ νος Ψὶ 2 ᾿ΪἿερουσαλημ Ὁ (Β.6) νϑ5 Ψ»Ἱ 

4 ΟΘ (β.Ο)νς Μὲ 5. “αχρι Θ (ᾳ.Ο) ν5 ϑ)ὲ 7 Τκαι ΒΑ ν9 Μὲ 

ὃ Θ(μ.Ο)ν.  Μ 996 (μ.Ο) ν5 Ψὶ 10 “ΝΒΑ νος Μὶ 

ΤΊ τημεν ΒΑ νς 339ὲ 45 12 “2316 (κ.Ο)νς ϑ)ὲ 

12 γδιακριναντα ΒΑ (διακρινοντα ΝΜ") ν5 Μὲ 

13 οἵγμάδ κς 3 ΝΒΑ, [0ε] 13 ΟΖ Βα νς Μὲ 
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᾿Ιόππηην ἄνδρας! καὶ μετάπεμψαι Σίμωνα τὸν ἐπικαλού- 
μενον Πέτρον, 14 ὃς λαλήσει ῥήματα πρὸς σὲ ἐν οἷς σω- 
θήσῃ σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός σου.΄ 15 ᾽Εν δὲ τῷ ἀρξασθαί 
με λαλεῖν, ἐπέπεσε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπ᾽ αὐτοὺς 
ὥσπερ καὶ ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν ἀρχῇ. 16 ᾿Εμνήσθην δὲ τοῦ 
ῥήματος2 Κυρίου, ὡς ἔλεγεν," “᾿Ιωάννης μὲν ἐβάπτισεν 
ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι ᾿Αγίῳ." 17 Εἰ 
οὖν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς ὡς καὶ ἡμῖν 
πιστεύσασιν ἐπὶ τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν,“ ἐγὼ δὲ τίς 
ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν Θεόν" 2318 ᾿Ακούσαντες δὲ 
ταῦτα ἡσύχασαν καὶ "ἐδόξαζον τὸν Θεόν, λέγοντες, 
“ΖΊΆΑραγε καὶ τοῖς ἔθνεσιν ὁ Θεὸς τὴν μετάνοιαν “ἔδωκεν 
εἰς ζωήν. 

Βαγηαθᾶς ἃΠ6 548 Μιπηίςίογ ἴο [ῃ 6 σῇμτγοῇῃ αἱ Απίοςῇ 

19 Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γε- 
νομένης ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου 
καὶ ᾿Αντιοχείας, μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον 
᾿Ιουδαίοις. 20 Ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ 
Κυρηναῖοι, οἵτινες "εἰσελθόντες εἰς ᾿Αντιόχειαν ἐλάλουν 
πρὸς τοὺς ᾿Ἑλληνιστάς, εὐαγγελιζόμενοι τὸν Κύριον 
᾿Ιησοῦν. 21 Καὶ ἦν χεὶρ Κυρίου μετ᾿ αὐτῶν, πολύς τε ἀριθ- 
μὸς ᾿ πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν Κύριον. 22 ᾿Ηκού- 
σθη δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίας τῆς Τ ἐν 
“Ἱεροσολύμοις περὶ αὐτῶν, καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρναβᾶν 
“διελθεῖν ἕως ᾿Αντιοχείας: 23 ὃς παραγενόμενος καὶ ἰδὼν 
τὴν χάριν Τ τοῦ Θεοῦ ἐχάρη καὶ παρεκάλει πάντας τῇ 

ᾳἀπππππππόυυυυυυυ “πα πασππι “πισπαππσσσσσσ ΒΒΒΒΒΝΝΒΒΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΒΝΒΝΒΒΝΕΝΗΒΒΒΒΒΟΒΒΒΒΝΒΟΒΝΒΝΒΒΝΒΒΒΟΟΝ 

113 ἀνδρας Μ, ΤΆ ν- -- ΜΙΝΒΑ, (σε 
216 ρηματος Μὶ, ΤῈ νς Ἑ τοῦ ΜΡΙΝΒΑ, Οε 
316 ελεγεν ΜΝΒΑ, ΤῈ Οἵ νς Ἐοτι Μ' 
117 Χριστον ΜΝΒΑ, ΤᾺ (τι νς -- Μ' 
"17 δὲ ΜΡ'͵ ΤᾺ νς -- ΜΡΙ͂ΝΒΑ, Οε 

18 "'ἐδοξασαν ΝΒ να ΜΑ 18 "Ζαρα ΝΒΑ νς 99ὲ 18 “231 ΚΒΑ νς 3) 
20 Γελθοντες ΝΒΑ νς Μ 20 Τκαι ΝΈΒΑ νς ")ὲ 
21 Το ΝΒΑ νς 33ὺὲ 22 Τουσης ΝΒ νει ΜᾺ 22 Ἱερουσαλημ ΝΒΑ νς 9)[ 
22 ΟΝΒΑ νς )ὲ, [0] 23 Ττην ΝΒΑ, [(υε] νς 93) 
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προθέσει τῆς καρδίας προσμένειν τῷ Κυρίῳ, 24 ὅτι ἦν ἀνὴρ 

ἀγαθὸς καὶ πλήρης Πνεύματος ᾿Αγίου καὶ πίστεως. Καὶ 

προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῷ Κυρίῳ. 25 ᾿Εξῆλθε δὲ εἰς 

Ταρσὸν Πὸ Βαρναβᾶς" ἀναζητῆσαι Σαῦλον, 26 καὶ εὑρῶν' 

ἤγαγεν αὐτὸν2 εἰς ᾿Αντιόχειαν. ᾿Εγένετο δὲ "'αὐτοὺς 

τ ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι 

ὄχλον ἱκανόν, χρηματίσαι τε ΓΣπρῶτον ἐν ᾿Αντιοχείᾳ τοὺς 

μαθητὰς Χριστιανούς. 

Απίϊοςῇ ϑϑηας ξαπΊ!η6 Κορ οί ἴο [μα θὰ 

27 Ἐν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις κατῆλθον ἀπὸ ἱερο- 
σολύμων προφῆται εἰς ᾿Αντιόχειαν. 28 ᾿Αναστὰς δὲ 

εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι ἽΛγαβος, ἐσήμανε διὰ τοῦ Πνεύματος 

λιμὸν 'μέγαν μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ᾽ ὅλην τὴν οἰκουμένην: 
γΖὅστις Θ'καὶ ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου Καίσαρος. 29 Τῶν δὲ 

μαθητῶν καθὼς εὐπορεῖτόξ τις, ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς 

διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ ἀδελφοῖς: 

30 ὃ καὶ ἐποίησαν ἀποστείλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέ- 

ρους διὰ χειρὸς Βαρναβᾶ καὶ Σαύλου. 

Ηθγοα ΚΙΠ[5 [πλθ5 ΔΠ6 [ΠΡ ΓΙ ςΟοη 5 Ροῖρυ 

Κατ᾽ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρῴδης ὁ 
Ι͂ βασιλεὺς τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς 
ἐκκλησίας. 2 ᾿Ανεῖλε δὲ ᾿Ιάκωβον τὸν ἀδελφὸν ᾿Ιωάννου 
μαχαίρᾳ. 3 “Καὶ ἰδὼν" ὅτι ἀρεστόν ἐστι τοῖς ᾿Ιουδαίοις, 
προσέθετο συλλαβεῖν καὶ Πέτρον (ἦσαν δὲ αἱ" ἡμέραι τῶν 
ἀζύμων), 4 ὃν καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν, παραδοὺς 

26 εὐρων Μρ "να, Οὐ νς ταὐτον Μρ'" 5, ΤΆ 

226 αυὑτον Μὶ, ΤᾺ νς5 -- ΜΡῚΘ (Β.0), (τ 
26 συναχθηναι Μὶ νς Ἐεν ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΤΆ Οἵ 
429 εὐπορειτο Μὲ ΒΑ, Οε νς ηυπορειτο ΤᾺ 

53. αἷ 339ὲ Α, [ογ] νβ -- γόδηνΒ, ΤΆ 

25 56 (μ.Ο) ν5 ϑ)ὲ 26 Γ' αυὑτοις Θ (Β.0)νς Μ 
26 Τκαι ΝΒΑ νς 3,.Ψὲγ45 26 "2 πρώτως μ45ΧΒ νς 3 Ὰ 
28 γ'μεγαλην 6 (μ.Ο)νς ϑ)ὲ 28 ΓΖητις ΒΑ νς ΨΜὲὴὶ 

28 ΟἸΧΒΑ νς )ὲ 2128 926 (μ.Ο)νς ϑ)ὲ 
2 “μαχαιρη ΝΒ᾿Α ν5 ))ὲ 3 ἰδων δε Θ (Β.Ο) νς5 ϑ)ὲ 
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τέσσαρσι τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν, βου- 

λόμενος μετὰ τὸ Πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαῷ. 

Αη Αηρθὶ [οἰ] ίνθις Ρϑῖθυ ἱγο πὴ ΡγΓ5Οη 

5 Ὃ μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ: προσευχὴ 

δὲ ἦν Γἐκτενὴς γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν Θεὸν 

ὑπὲρ' αὐτοῦ. 6 Ὅτε δὲ "ἔμελλεν αὐτὸν προάγειν: ὁ 

“Ηρῴδης, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν ὁ Πέτρος κοιμώμενος μεταξὺ 

δύο στρατιωτῶν δεδεμένος ἁλύσεσι δυσί, φύλακές τε πρὸ 

τῆς θύρας ἐτήρουν τὴν φυλακήν. 

7 Καὶ ἰδού, ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη, καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν 

τῷ οἰκήματι: πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου, ἤγειρεν 

αὐτὸν λέγων, “᾿Ανάστα ἐν τάχει." Καὶ ἐξέπεσον αὐτοῦ αἱ 

ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν. 8 Εἶπέ γ"'τε ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτόν, 

“τ2ΖΠερίζωσαι καὶ ὑττόδησαι τὰ σανδάλιά σου.“ ᾿Εποίησε δὲ 

οὕτω. Καὶ λέγει αὐτῷ, “Περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου καὶ 

ἀκολούθει μοι.“ 9 Καὶ ἐξελθὼν ἠκολούθει ϑαὐτῷ, καὶ οὐκ 

ἤδει ὅτι ἀληθές ἐστι τὸ γινόμενον διὰ τοῦ ἀγγέλου, ἐδόκει 

δὲ ὅραμα βλέπειν. 10 Διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ 

δευτέραν, ἦλθον ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν 

εἰς τὴν πόλιν, ἥτις αὐτομάτη "ἠνοίχθη αὐτοῖς, καὶ 

ἐξελθόντες προῆλθον ῥύμην μίαν, καὶ εὐθέως ἀπέστη ὁ 

ἄγγελος ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
Τ1 Καὶ ὁ Πέτρος, “γενόμενος ἐν ἑαυτῷ," εἶπε, “Νῦν οἶδα 

ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλε Τ Κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ 

ἐξείλετό με ἐκ χειρὸς Ἡρῴδου καὶ πάσης τῆς προσδοκίας 

τοῦ λαοῦ τῶν ᾿Ιουδαίων.΄ 12 Συνιδών τε ἦλθεν ἐπὶ τὴν 

οἰκίαν Τ᾿ Μαρίας τῆς μητρὸς ᾿Ιωάννου τοῦ ἐπικαλουμένου 

Μάρκου, οὗ ἦσαν ἱκανοὶ συνηθροισμένοι καὶ προσευχόμενοι. 

'δ ὑπερ Μρ', ΤΆ ν περι ΜρΙδΝΒ, οι 

26 αυὑτον προαγεῖιν Μρὶ, ΤΆ ν5 προαγειν αὐὑτον Μ' νς προαγαγεῖν 

αὐὑτον Α, (γ ν5 προσαγειν αὑτον δὶ ν5 προσαγάαγειν αὑτον Β 

5 τεκτενως ΒΑ" ν5 Μὴ 6 ημελλεν ΝΒ νς 33ὲκ 
8 Γ'δε Βνς ΜΚΝΚΑ 8 ΓΖζωσαι ΒΑ ν-. Μ 9 Ὅμβα νς Μὲ) 

10 Γηνοιγη Α (ηνυγη ΝΒ ἢ) νς »)ὲ 

ΤΊ “231 Κα (αυτω ἔογ εαὐτω ΒΝ. Μ 11 Το Β, [(ε] νς ϑὲκα 
12 ττης ΝΒΑ ν5ς ϑὲ 

415 Α(ΤΞ 12:13-23 

13 Κρούσαντος δὲ “τοῦ Πέτρου" τὴν θύραν τοῦ πυλῶνος, 
προσῆλθε παιδίσκη ὑπακοῦσαι, ὀνόματι ἱΡόδη. 14 Καὶ 
ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου, ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ 
ἤνοιξε τὸν πυλῶνα, εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι 
τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος. 

15 Οἱ δὲ πρὸς αὐτὴν εἶπον, “Μαίνῃ"΄ Ἡ δὲ διϊσχυρίζετο 
οὕτως ἔχειν. Οἱ δὲ' ἔλεγον, “'Ο ἄγγελος αὐτοῦ ἐστιν.1" 
16 ᾽Ο δὲ Πέτρος ἐπέμενε κρούων: ἀνοίξαντες δὲ εἶδον 
αὐτὸν καὶ ἐξέστησαν. 

17 Κατασείσας δὲ αὐτοῖς τῇ χειρὶ σιγᾶν, διηγήσατο 
αὐτοῖς πῶς ὁ Κύριος αὐτὸν ἐξήγαγεν ἐκ τῆς φυλα- 
κῆς. Εἶπε "δέ, ΄“΄᾿Απαγγείλατε ᾿Ιακώβῳ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς 
ταῦτα.΄ Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἕτερον τόπον. 18 Γε- 
νομένης δὲ ἡμέρας, ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς 
στρατιώταις, τί ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένετο. 19 ᾿Ηρῴδης δὲ 
ἐπιζητήσας αὐτὸν καὶ μὴ εὑρών, ἀνακρίνας τοὺς φύλακας, 
ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι. Καὶ κατελθὼν ἀπτὸ τῆς ᾿Ιουδαίας εἰς 
οτὴν Καισάρειαν διέτριβεν. 

ΤῆΘ ΕπϑΡπΊΥ οἱ (οα΄ς ννοζα |ἰς συ θη 

20 Ἢν δὲ Πὺ ᾿Ηρῴδηςν θυμομαχῶν Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις: 
ὁμοθυμαδὸν δὲ παρῆσαν πρὸς αὐτόν, καὶ πείσαντες 
Βλάστον τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως, ἠτοῦντο 
εἰρήνην, διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς 
βασιλικῆς. 21 Τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ ὁ Ἡρῴδης ἐνδυσάμενος 
ἐσθῆτα βασιλικὴν ϑκαὶ καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος, 
ἐδημηγόρει πρὸς αὐτούς. 

22 Ὁ δὲ δῆμος ἐπεφώνει, “Φωνὴ θεοῦ καὶ οὐκ 
ἀνθρώπου!" 23 Παραχρῆμα δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος 
ρος τς τς ἐστ. ς΄ πω... ὦ: 

"15 δε 39ὲ"56. (κ.Ο), Οε ν5 δ ΤᾺ 
“17 ο Κυριος αὑτον εξηγαγεν ΜΙ μάδηάμΒ, ΤᾺ Οὐ νς ὁ Κυριος 
ξξηγαγεν αὐτον Μὶ νς αὑτον ο Κυριος εξηγαγεν ᾳ 
“20 δὲ ΜΚΒΑ, ΤΆ (τε ν5 τε Μ' 
22 φώνη θεου ΜΡὶ νς θεου φωνη ΜΡΙΝΒΑ, ΤΆ Οἱ 

13 “αὑτου ΝΒΑ νς ))[ἐ 15 “ΝΈΒΑ νς ")ὲ 17 ὅκα νς 3)}8, [0] 
17 ττε 6 (μ.Ο) νς )ὲ 19 ΟΟ ((«)ν.  Μ 20 ΝΒΑ ν9 Μ 
21 ΟχΒ νς 3  Α, [(ε] 
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Κυρίου ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔδωκε; δόξαν τῷ Θεῷ, καὶ γενόμενος 

σκωληκόβρωτος, ἐξέψυξεν. 

24 Ο δὲ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε καὶ ἐπληθύνετο. 

Βαιπαθας ἀπα 5811 δοραγαῖθα ἴο ἴῃ ννοῖκ οἵ οα 

25 Βαρναβᾶς δὲ καὶ Σαῦλος ὑπέστρεψαν εἰς: ᾿Ιερου- 

σαλήμ, πληρώσαντες τὴν διακονίαν, συμπταραλαβόντες 

οκαὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἐπικληθέντα Μάρκον. 

Ί Ἦσαν δέ τινες ἐν ᾿Αντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν 

ἐκκλησίαν προφῆται καὶ διδάσκαλοι, ὅ τε Βαρναβᾶς 

καὶ Συμεὼν ὁ καλούμενος Νίγερ, καὶ Λούκιος ὁ Κυρηναῖος, 

Μαναήν τε Ἡρῴδου τοῦ "τετράρχου σύντροφος, καὶ 

Σαῦλος. 

2 Λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ Κυρίῳ καὶ νηστευόντων, 

εἶτε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, “᾿Αφορίσατε δή μοι τὸν 

Βαρναβᾶν καὶ τὸν Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέκλημαι 

αὐτούς. 3 Τότε νηστεύσαντες καὶ προσευξάμενοι καὶ 

ἐπιθέντες τὰς χεῖρας αὐτοῖς, ἀπέλυσαν. 

ς αι, Βαγηᾶθᾶς5, 4η6 Ἰοῇη Μαγκ Ργθᾶςῇ ἰῃ γρΊϑ 

4 τοὗτοι μὲν οὖν, ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ “Πνεύματος 

τοῦ ᾿Αγίου,) κατῆλθον εἰς Ο'τὴν Σελεύκειαν. ᾿Εκεῖθεν δὲ" 

ἀπέπλευσαν εἰς ϑΖτὴν Κύπρον, 5 καὶ γενόμενοι ἐν Σαλαμῖνι, 

κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν 

᾿Ιουδαίων: εἶχον δὲ καὶ ᾿Ιωάννην ὑπηρέτην. 6 Διελθόντες 

δὲ Τ' τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου, εὑρόν ΤΖ τινα μάγον 

123 εδωκε Μὲ] νς Ἔ την ΒΑ, ΤΆ ὧν 

225 εἰς ΜΡΙΝΒ, Οὐ νβ εξ ΜΡίᾳα, ΤΆ νς απο Μρὶ 

32 τον Ἅ3ϑὲ6 (κα..».45), οτ νς τε ΤΆ 

44 ουν ΜΝΒΑ, ΤΆ (τε νς -- Μ' 

54 δε Μρὶ νς τε ΜΡ (.γ5»5), ΤᾺ Οὐ 

25 ΟΝ ΒΑ ν9ς Μὲ 1 Ὅν ΒΑ νς Μὲ 1 τετρααρχου ΚΝ Ὃ ν5 ΒΑ 
2 9ΒΑΟ νς Μδ" 4 ταυτοι ΚΒΑ νς Ψὶ 
4 “Αγιου Πνευματος ἈΒΑ ν5 Μὶ 4οίΚΒΑν.Μ 4926 (ψὅν. ἍΜ 

6 Τίολην Ὁ (ᾳ.»35)ν9. Μ 6 τξανδρα ΘΟ ((.γ»5ν. Μ 
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ψευδοπροφήτην ᾿Ιουδαῖον, ᾧ ὄνομα Βαρὶϊησοῦν,; 7 ὃς ἦν 
σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ, ἀνδρὶ συνετῷ. Οὗτος 
προσκαλεσάμενος Βαρναβᾶν καὶ Σαῦλον ἐπεζήτησεν 
ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. 8 ᾿Ανθίστατο δὲ αὐτοῖς 
Ἑλύμας ὁ μάγος (οὕτω γὰρ μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ), ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς 
πίστεως. 
2 Σαῦλος δέ, ὁ καὶ Παῦλος, πλησθεὶς Πνεύματος ᾿Αγίου 

“καὶ ἁτενίσας εἰς αὐτὸν 10 εἶπεν, “Ὧ πλήρης παντὸς 
δόλου καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας, υἱὲ διαβόλου, ἐχθρὲ πάσης 
δικαιοσύνης! Οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς ΤΚυρίου τὰς 
εὐθείας 11 Καὶ νῦν ἰδού, χεὶρ2 Κυρίου ἐπὶ σέ, καὶ ἔσῃ 
τυφλός, μὴ βλέπων τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ." Παραχρῆμα γιδὲ 
“ἐπέπεσεν ἐπ᾿ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ περιάγων 
εζήτει χειραγωγούς. 12 Τότε ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τὸ 
γεγονὸς ἐπίστευσεν, ἐκπλησσόμενος ἐπὶ τῇ διδαχῇ τοῦ 
Κυρίου. β 

Ραι] Ργθᾶςῇθς5 αἱ Ρἰςἰ αἰαπ Απίίοςῃ 
13 ᾿Αναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ περὶ τὸν 

Παῦλον ἦλθον εἰς Πέργην τῆς Παμφυλίας. ᾿Ιωάννης δὲ 
ἁποχωρήσας απ αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς “Ιεροσόλυμα. 
14 Αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης, τταρεγένοντο 
εἰς Αντιόχειαν “τῆς Πισιδίας," καὶ "εἰσελθόντες εἰς τὴν 
συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων, ἐκάθισαν. 

15 Μετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ Νόμου καὶ τῶν Προ- 
φητῶν, ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυνάγωγοι πρὸς αὐτούς," 
λέγοντες, “ἴΑνδρες ἀδελφοί, εἰ Τ ἔστι “λόγος ἐν ὑμιῖνῖ 
παρακλήσεως πρὸς τὸν λαόν, λέγετε." 
τας Ὁ Ὁ ὁ ὁ ὁ Ὁ . - 

ε Βαριησουν ΜΡίᾳ νς Βαριησοὺυς ΜΡΙΒΟ, ΤᾺ ν5 Βαριησου Ν, ΟΥ 
"ΤΊ χειρ 3316, οὐ νς Ἐ του ΤᾺ 
15. οἱ ἀρχισυναγωγοι προς αὐτοὺς ΜΘ (μ.γμ45), ΤᾺ Οἐ νς προς 

αὐτοὺς οἱ ἀαρχισυναγωγοι Μ' 

͵΄ Ἔ νς 9ὲγ45 10 ττου κ᾽Β, [0] νς 3ϑὲας 
᾿ “τε μ᾿ Ο, Οἵ νϑ ΒΑ ΤΊ γξέεπεσεν μή δηάκβᾳ νς 3))ς 

14 δ μιν ν5 ϑ)ὲ 14 ΄την Πισιδιαν Ο νς ϑ)ὲ 
ἕλθοντες ΒΟ νς ϑ3ὲα, [(ε] 15 ττις 6 (μ.γν45)νς ὃ 

15. 7231 6 (α.γ45) ν.  Μ μὰ 
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16 ᾿Αναστὰς δὲ Παῦλος, καὶ κατασείσας τῇ χειρί, εἶπεν, 
“Ἄνδρες ᾿Ισραηλῖται καὶ οἱ φοβούμενοι τὸν Θεόν, 
ἀκούσατε. 17 ᾽Ο Θεὸς τοῦ λαοῦ τούτου᾽' ἐξελέξατο τοὺς 
πατέρας ἡμῶν, καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν ἐν τῇ παροικίᾳ 

ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν 
αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς. 8 Καὶ ὡς “τεσσαρακονταετῆ χρόνον 
ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ. 19 Καὶ καθελὼν ἔθνη 
ἑπτὰ ἐν γῇ Χαναάν, κατεκληρονόμησεν θϑαὐτοῖς τὴν γῆν 
αὐτῶν. 20 Καὶ μετὰ ταῦτα, ὡς ἔτεσι τετρακοσίοις καὶ 
πεντήκοντα," ἔδωκε κριτὰς ἕως Σαμουὴλ τοῦ προφήτου. 
21 Κἀκεῖθεν ἠτήσαντο βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς 
τὸν Σαοὺλ υἱὸν Κίς, ἄνδρα ἐκ φυλῆς Βενιαμίν, ἔτη 
τεσσαράκοντα. 22 Καὶ μεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν αὐτοῖς 
τὸν Δαβὶδ᾽ εἰς βασιλέα, ᾧ καὶ εἶπε μαρτυρήσας, «Ἐύρον 

Δαβὶδ τὸν τοῦ ᾿Ιεσσαὶ ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου,» ὃς 

ποιήσει πάντα τὰ θελήματά μου.΄ 23 Τούτου ὁ Θεὸς ἀπὸ 

τοῦ σπέρματος κατ᾽ ἐπαγγελίαν ἤγαγε" τῷ ᾿Ισραὴλ 
σωτηρίαν,; 24 προκηρύξαντος ᾿Ιωάννου πρὸ προσώπου 

τῆς εἰσόδου αὐτοῦ βάπτισμα μετανοίας τῷ" ᾿Ισραήλ. 

25 ᾽ῶς δὲ ἐπλήρου ὁδ ᾿Ιωάννης τὸν δρόμον, ἔλεγε, “Τίνα 
με" ὑπονοεῖτε εἶναι Οὐκ εἰμὶ ἐγώ. ᾿Αλλ᾽ ἰδού, ἔρχεται μετ᾽ 
ἐμὲ οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι. 

26 “Ανδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους ᾿Αβραὰμ καὶ οἱ ἐν ὑμῖν 
φοβούμενοι τὸν Θεόν, Γὑμῖν ὁ λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης 

"17 τουτου Μὶ ν5 Ισραηλ ΜΡῈΟ (μ.γ.45), ΤᾺ Οε 
219 κατεκληρονομησεν ΜΘ (μ.γν45), ον νς κατεκληροδοτησεν Μ΄, 

ΤΕ 

323 ηγαγεί(ν) ΜΡΙ͂ΝΒΑ, (γε νς ηγειρε Μρίς, ΤΆ 

423 σωτηριαν 3,)} νς Σωτηρα ἰησουν 6 (μ.»45), ΤᾺ Οε 
"24 τω Μὶ νς πταντι τω λαὼω ΜΡΙΝΒΟ, ΤΆ Οὐ νβ παντι τω Α 

525 ο ΜΡὶ, ΤΆ νς -- ΜΡβΌῈΕΟ (μ.γ55), Οεγ 

17 ΓΑιγύτπττου ΝΒΑ νς ψὲς 18 “τεσσερακονταετη ΝΒΑ (τεσσε- 
ρακονταετην Ο) ν5 ϑὲ 19 ον Β νς ϑὲας 

20 “4.81-3 6 (κ.γ»45) νς 3}, 20 Ὅν ΒΑ νς 3)ὲς, [(ε] 
21 «τεσσεράκοντα Ὁ (μ.ψμ45) νς 9)ὲ 22 “231 ΚΝΒΑ νς )ὲς 
25 “τι εμε ΒΑ νς Μϑὲγηδο 26 Γημιν ΝΒΑ νς 339᾽ γῖ50 

22 1 9ἀπ|. 13:14 
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ἀπεστάλη. 27 Οἱ γὰρ κατοικοῦντες 2 ̓ Ιερουσαλὴμ καὶ οἱ 
ἄρχοντες αὐτῶν, τοῦτον ἀγνοήσαντες, καὶ τὰς φωνὰς τῶν 

προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας, 
κρίναντες ἐπλήρωσαν. 28 Καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου 
εὑρόντες, ἠτήσαντο Πιλᾶτον ἀναιρεθῆναι αὐτόν. 29 Ως δὲ 

ἐτέλεσαν πάνταΞ3Ξ τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα, καθελόντες 
ἀπὸ τοῦ ξύλου, ἔθηκαν εἰς μνημεῖον. 30 Ο δὲ Θεὸς ἤγειρεν 
αὐτὸν ἐκ νεκρῶν: 31 ὃς ὥφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς 
συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰς ᾿Ιερουσαλήμ, 
οἵτινές Γεἰίσι μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν. 32 Καὶ ἡμεῖς 
ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν 
γενομένην, 33 ὅτι ταύτην ὁ Θεὸς ἐκτπετιλήρωκε τοῖς 
τέκνοις “αὐτῶν ἡμῖν, ἀναστήσας ᾿Ιησοῦν, ὡς καὶ ἐν τῷ 
ψαλμῷ “τῷ δευτέρῳ γέγραπται: ἢ 

«Υἱός μου εἶ σύ, 
᾿Εγὼ σήμερον γεγέννηκά σε.» 

34 Ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, μηκέτι μέλλοντα 
ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν, οὕτως εἴρηκεν ὅτι 

«Δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Δαβὶδ τὰ πιστά.» 

35 Διὸ καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει, 

«Οὐ δώσεις τὸν “Οσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν.» 

26 Δαβὶδ μὲν γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ τοῦ Θεοῦ 
βουλῇ ἐκοιμήθη, καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ 
καὶ εἶδε διαφθοράν, 37 ὃν δὲ ὁ Θεὸς ἤγειρεν οὐκ εἶδε 
διαφθοράν. 38 Γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ἄνδρες ἀδελφοί, ὅτι 
διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται, 39 Θκαὶ 

.26 απεσταλη Μὶμ45, ΤᾺ ν5ς εξαπεσταλη ΜΡΘ, Οε 
227 κατοικουντες ΜρίΟ, νς Ἐεν ΜρΙνΒΑ, ΤΆ Οσ 
329 παντὰα 336 (η.γν».5), Ογσ νς ἀπαντα ΤΆ 

31 νυν εἰσι(ν) μέδΑ( (ἦ κ), [0ε] νς ΜΒ 
33 μων 6 (μ.() νς ΨῚ͵ [(υ]} 33. 7312 Ε νς ὲ 
35 Γδιοτι ΝΒΑ νς 3)ὲς 39 ὁκασῆνς 38, [Ὁ] 

33 Ρς, 2:7 34 Ις. 55:3 35 Ρς, 16:70 
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ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν τῷ! νόμῳ Μωσέως 
δικαιωθῆναι, ἐν τούτῳ πᾶς ὁ πιστεύων δικαιοῦται. 
40 Βλέπετε οὖν μὴ ἐπέλθῃ Ξέφ᾽ ὑμᾶςν τὸ εἰρημένον ἐν 
τοῖς προφήταις, 

41 «Ἴδετε, οἱ καταφρονηταί, 
Καὶ 2 θαυμάσατε καὶ ἀφανίσθητε, 
Ὅτι ἔργον “ἐγὼ ἐργάζομαι" ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, 
Ὃ“ οὐ μὴ πιστεύσητε 
᾿Εάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν.»΄ 

ΒΙΘοςίηρ 8Ὧἃπα (οηί!ςεϊ αἵ Ριϑα απ Απίϊοςῇ 

42 ᾿Εεξιίάντων δὲ ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ιουδαίων, 
παρεκάλουν τὰ ἔθνην εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον λαληθῆναι 
αὐτοῖς τὰ ῥήματα ταῦτα." 43 Λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς, 
ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν ᾿Ιουδαίων καὶ τῶν σεβομένων 
προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρναβᾷ, οἵτινες προσλα- 
λοῦντες“ ἔπειθον αὐτοὺς ἐπιμένειν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ. 

44 Τῷ τεῦ ἐρχομένῳ σαββάτῳ σχεδὸν πᾶσα ἡ πόλις 
συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ ΓΘεοῦ. 45 ᾿Ιδόντες δὲ οἱ 
᾿Ιουδαῖοι τοὺς ὄχλους ἐπλήσθησαν ζήλου καὶ ἀντέλεγον 
τοῖς ὑπὸ οτοῦ Παύλου "λεγομένοις, Βἀντιλέγοντες καὶν 
βλασφημοῦντες. 
κ-..ὕ.-........... 0. ϑ60 0... ........ -.. . ..-.-.᾽  ςς. 
139 τω Μ,ΤᾺ νς -- ΜΌ (μ.ν5.45), Οὐ 

241 και ΜΘ (μ.μ.»5), ΤᾺ Οὐ νβ τ επιβλεψατε καὶ Μ᾿ 
341 υμων Μ νς Ἑεργον 6 (μ.γν45), ΤᾺ Οε 

441 ο 36 (κ.γ45), οὐ νβ ὦ ΤᾺ 
"42 εκ τῆς συναγωγης των ἰουδαιων Μὶ, ΤᾺ νς αὐτων εκ της 
συναγώγης των ἰουδαιων Μ' νς αυτων 6 (μ.γ».45), Οε 
642 ταυτα ΜΡῚΘ (μ.γν45), ΤᾺ Οεἐ νς -- Μρ' 

743 προσλαλουντες Μ νς Ἑαυτοις Θ (μ.γ}545), ΤᾺ Οε 
43 αὐτοὺς επιμενειν ΜΡὶ, ΤᾺ νβ5 ἐπιμένειν αὐτοὺς Μβὶ νς αὐυτοὺυς 
προσμενειν ΜΡΘ (μ.γ}.45), αι 
944 τε ΜΒ ν- δε ΝΑ, ΤᾺ Οε 

40 "ΝΒ νς ϑὲ ας 41 “21 ΒΑ νς ϑὲς; (ο ἐγω εἐργαζομαι εγω Νἢ) 
42 ΠΟ (ᾳ.μ45ν. Μ 44 γκυριου ΚΑ νς 33) Β᾽Ὸ 
45 ΟΝΒΑ νς Ψὲο 45 γλαλουμενοις ΝΒΑ ν5 ὲο 
45 ΠΟ (μβ.γ»5ν.  Μ 

41 ΗΔ5. 1:5 

421 Α(ΤΞς 13:46-14:4 

46 Παρρησιασάμενοι "δὲ ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρναβᾶς εἶπον, 

“'γμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ 
Θεοῦ. ᾿Επειδὴ 9ὁδὲ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε 
ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη. 
47 Οὕτω γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ Κύριος, 

«Τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν 
Τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.»“ 

48 ᾿Ακούοντα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρε,' καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον 
τοῦ Κυρίου, καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν 
αἰώνιον. 49 Διεφέρετο δὲ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου δι᾽ ὅλης τῆς 
χώρας. 50 Οἱ δὲ ᾿Ιουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβομένας 
γυναῖκας Ο'καὶ τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς 
πόλεως καὶ ἐτπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ ϑΖτὸν 

Βαρναβᾶν, καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀττὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 
51 Οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ϑθαὐτῶν 
ἐπ᾽ αὐτούς, ἦλθον εἰς ᾿Ικόνιον. 52 Οἱ δὲ μαθηταὶ ἐτπτλη- 
ροῦντο χαρᾶς καὶ Πνεύματος ᾿Αγίου. 

Ιθννς ᾷηα ϑηίος Αςοαμ! Ρα} ἂἃπα Βαγηαθᾶς ἰῃ ἰσοΟ ἢ ΠῚ 

Ί ᾿Εγένετο δὲ ἐν ᾿Ικονίῳ, κατὰ τὸ αὐτὸ εἰσελθεῖν 
αὐτοὺς εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν ᾿Ιουδαίων, καὶ λαλῆσαι 

οὕτως ὥστε πιστεῦσαι ᾿Ιουδαίων τε καὶ Ἑλλήνων πολὺ 
πλῆθος. 2 Οἱ δὲ ἀπειθοῦντες ᾿Ιουδαῖοι ἐττγειραν καὶ 
ἐκάκωσαν τὰς ψυχὰς τῶν ἐθνῶν κατὰ τῶν ἀδελφῶν. 
2 ᾿Ικανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν παρρησιαζόμενοι ἐπὶ 
τῷ Κυρίῳ τῷ μαρτυροῦντι ἴ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ,2 
διδόντι σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν. 
4 ᾿Εσχίσθη δὲ τὸ πλῆθος τῆς πόλεως, καὶ οἱ μὲν ἦσαν σὺν 

'48 ἐχαιρε ΜΡὶ νς εχαιρον ΜΡῚΘ (μ.»45), ΤᾺ Οε 

23 αὐτου Ψ3ὲ6 (α...45), οὐ νς Ἑκαι ΤᾺ 

46 τε 6 (μ.ν»45)νς 3) 46 9κΒ νς 3ὲ γέΞας 
50 ΟΒΑΟ νς )ὲκ" δ0ὺ ΟΖΘ ν.  Μ 51 96 (μ.γν45)νς ν))ὲ 

52 Γτε ΒΑ νς ψϑὲκο; (γε γμ45) 2 Γαπειθησαντες 6 (μ.γ..45) ν5 )ὲ 
3 Τεπτι ΝΑ, [0γ] νς 3918 

47 Ἰς. 49:6 
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τοῖς ᾿Ιουδαίοις, οἱ δὲ σὺν τοῖς ἀποστόλοις. 5 Ως δὲ 

ἐγένετο ὁρμὴ τῶν ἐθνῶν τε καὶ ᾿Ιουδαίων σὺν τοῖς 

ἄρχουσιν αὐτῶν, ὑβρίσαι καὶ λιθοβολῆσαι αὐτούς, 6 συν- 

ἰδόντες κατέφυγον εἰς τὰς πόλεις τῆς Λυκαονίας, 

Λύστραν καὶ Δέρβην, καὶ τὴν περίχωρον, 7 κἀκεῖ “ἦσαν 

εὐαγγελιζόμενοι. 

Ραι ἀηα Βαγηαῦρᾶς Τακθη ἰοῦ οας [η ἰ γοίγα 

8 Καί τις ἀνὴρ “ἐν Λύστροις ἀδύνατος τοῖς ποσὶν 

ἐκάθητο, χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ϑὑπάρχων, ὃς 

οὐδέποτε περιτεττατήκει. 9 Οὗτος ἤκουσε τοῦ Παύλου 
λαλοῦντος: ὃς ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἰδὼν ὅτι “πίστιν ἔχειν τοῦ 
σωθῆναι, 10 εἶπε μεγάλῃ ὁτῇ φωνῇ, “᾿Ανάστηθι ἐπὶ τοὺς 

πόδας σου ὀρθός." Καὶ ἥλλετοϑ καὶ περιεττάτει. 

ΤΊ Οἱ γδὲ ὄχλοι, ἰδόντες ὃ ἐποίησεν Θὁὸ Παῦλος, ἐπῆραν 

τὴν φωνὴν αὐτῶν Λυκαονιστὶ λέγοντες, “Οἱ θεοὶ ὁμοι- 

ὠθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς! 12 ᾿Εκάλουν 

τε τὸν μὲν Βαρναβᾶν Δία, τὸν δὲ Παῦλον “Ἑρμῆν, ἐπειδὴ 

αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου. 13 ΄Ὃ δὲ" ἱερεὺς 
τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως ϑαὐτῶν, ταύρους καὶ 

στέμματα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας, σὺν τοῖς ὄχλοις 

ἤθελεν θύειν. 
14 ᾿Ακούσαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρναβᾶς καὶ Παῦλος, 

διαρρήξαντες τὰ ἱμάτια αὐτῶν, "εἰσεπήδησαν εἰς τὸν 

ὄχλον, κράζοντες 15 καὶ λέγοντες, “΄Ανδρες! Τί ταῦτα 

ᾳ“““ππππα ΞΘ.  .--., οΠςπᾺΙΡνν““πασππππσπσασαα 

᾽8 περιπετπατηκει Μ νς περιεπτατησεν Θ (μ.γ5»45), Ογ'. νβ5. περιε- 

τεττατήκει ΤΆ 

29 ῃκουσεί(ν) ΜΝΑ, (ε νς ηκουε(ν) Μ'ΒΟ, ΤᾺ 

310 φωνη ΜΡΙΝΒΑ, ΤᾺ (εγ νβ Ἔσοι λεγὼω εν τω ονοματι του Κυριου 

Ιησου Χριστου ΜρίΟ 

410 ορθος ΜΡΙ͂ΝΒΟ,͵, ΤΆ ΟἍε νβ ορθως Μ' νβ ορθρος Α 

510 ηἡλλετο Με', ΤᾺ νβ ἡλλατο Μρὶ νς ηλατο Ὁ (ᾳ.»), Οε 

7 “ΚΒΑ νς ϑϑὲο 8 “312 κ'Β ν5 Ψϑέας 8 96 (ᾳ.ν»45) νος 3)ὲ 
956 ᾳ.γ..45)νς 3ὲ 10 ΟκΒο νς Ἅϑὲα ΤΊ τε ΒΑ νς 3ὲς 

11 96 ἃ γ5)ν.-  Μ 12 96 ᾳ.γμ45)νς ϑὲ 
13 'οτε ΝΒΑ νς 3ὲ; (τοτε ἢ) 13 96 (ᾳ.γ..45) νς δὲ 
14 γεξεπηδησαν Ὁ (μᾳ.»45)ν. Μ 

423 Α(ΤΘ 14:16-21 

ποιεῖτε Καὶ ἡμεῖς ὁμοιοτταθεῖς ἐσμεν ὑμῖν' ἄνθρωποι, 
εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων 
ἐπιστρέφειν ἐπὶ Ο'τὸν Θεὸν ΘΖτὸν ζῶντα, «ὃς ἐποίησε τὸν 
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν 

αὐτοῖς» 16 ὃς ἐν ταῖς παρῳχημέναις γενεαῖς εἴασε 
πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν. 17 "'Καίτοιγε 

οὐκ ἀμάρτυρον "Ζἑαυτὸν ἀφῆκεν "Ξδἀγαθοποιῶν, οὐρανό- 
θεν ὑμῖνξ ὑετοὺς διδοὺς καὶ καιροὺς καρποφόρους, ἐμπι- 

πλῶν τροφῆς καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας "᾿ἡμῶν.΄ 18 Καὶ 
ταῦτα λέγοντες, μόλις κατέπαυσαν τοὺς ὄχλους τοῦ μὴ 
θύειν αὐτοῖς. 

Ρδ.] 15 δίοηθα Ὀυΐ Εσσᾶρθϑ9 

19 ᾿Επτῆλθον δὲ ἀττὸ ᾿Αντιοχείας καὶ ᾿Ικονίου ᾿Ιουδαῖοι, 
καὶ πείσαντες τοὺς ὄχλους καὶ λιθάσαντες τὸν Παῦλον, 
ἔσυρον" ἔξω τῆς πόλεως, Γ'νομίσαντες αὐτὸν "Ζτεθνάναι. 
20 Κυκλωσάντων δὲ αὐτὸν τῶν μαθητῶν,5 ἀναστὰς εἰσ- 
ἦλθεν εἰς τὴν πόλιν. Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξῆλθε σὺν τῷ 
Βαρναβᾷ εἰς Δέρβην. 

ΡαυΪ ἃπα Βαγηαθδ5 δἰγθηρίῆθη Τῆθίγ (οηνοτίς 

21 Εὐαγγελισάμενοί τε τὴν πόλιν ἐκείνην καὶ μαθη- 
τεύσαντες ἱκανούς, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Λύστραν καὶ 

115 ἐσμεν υμιν ΜΝΒΑ, ΤΆ (τ νος υὑμιν εσμεν Μ'Ό 

217 υμιν ΜΟ6, Οε νΞς ημιν ΤΆ ν59 --Α 
518 αὐτοις Μρ'γάδυά Βα, ΤᾺ Οὐ να ἐδιατριβοντων δε αὑτῶν και 

διδασκοντων ΜΡρὶ νς ἕαλλα πορεύεσθαι εκαστον εἰς τα δια 
διατριβοντων δε αυὑτων διδασκοντων Ο 
419 δε ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΤῈ ον νς -- Μρίο 
519 εσυρον ΜΟ (Β.μ45), ΤᾺ (τ νς ἐεσυραν Μ' 
“20 αυὐτον των μαθητων Μ', ΤᾺ νΒ των μαθητων αυὐτον ΜΡΙΝΒΑΟ, 
Ογ νβ τῶν μαθητων αὐὑτοῦυ αυτον μ5" 

15 ΟἹ νς Μμ45 15 ΟΖΒΑς νς Μγμ35 "5 
17 τῖκαι τοι ΒΑῸ" νς 3)}κ"; (και γε 545) 17 "ξαυτον 6 νς )ὲς 
17 βαγαθουργων 6 (μ.γ»45)νς 3) 17 γυμων ΒΟ νς ΜΑ 
19 γίνομιζοντες γ΄ 5 να νς ))ὲς 19 γΣτεθνηκεναι Ο ν9.  Μ 
Νὰ. ΒΒΒΒΒΒΟΟΝΝ 

15. Ρς, 146:6 
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ΤΙ Ἰκόνιον καὶ Τ2᾿ Αντιόχειαν, 22 ἐπιστηρίζοντες τὰς ψυχὰς 
τῶν μαθητῶν, παρακαλοῦντες ἐμμένειν τῇ πίστει, καὶ ὅτι 

διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν 
τοῦ Θεοῦ. 23 Χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς πρεσβυτέ- 

ρους κατ᾽ ἐκκλησίαν,: προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν, παρ- 
έθεντο αὐτοὺς τῷ Κυρίῳ εἰς ὃν πεπιστεύκεισαν. 24 Καὶ 
διελθόντες τὴν Πισιδίαν ἦλθον εἰς Τ Παμφυλίαν. 25 Καὶ 
λαλήσαντες ἐν Πέργῃ τὸν λόγον, κατέβησαν εἰς 
᾿Αττάλειαν. 26 Κἀκεῖθεν ἀπέπλευσαν εἰς ᾿Αντιόχειαν, 
ὅθεν ἦσαν παραδεδομένοι τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ ἔργον 
ὃ ἐπλήρωσαν. 27 Παραγενόμενοι δὲ καὶ συναγαγόντες τὴν 
ἐκκλησίαν, Γἀνήγγειλαν ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς μετ᾽ αὐτῶν 
καὶ ὅτι ἤνοιξε τοῖς ἔθνεσι θύραν πίστεως. 28 Διέτριβον δὲ 
Θέκεῖ χρόνον οὐκ ὀλίγον σὺν τοῖς μαθηταῖς. 

ΤΗῆ6 (οπίϊεϊ ονθογ (γοι Πης ς  Οη 

Ί Καί τινες κατελθόντες ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας ἐδίδασκον 
τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι “᾿Εὰν μὴ "περιτέμνησθε τῷ ἔθει 

᾿Μμωσέως, οὐ δύνασθε σωθῆναι. 2Γενομένης Γοὖῦν 
στάσεως καὶ ζητήσεως οὐκ ὀλίγης τῷ Παύλῳ καὶ τῷ 
Βαρναβᾷ πρὸς αὐτούς, ἔταξαν ἀναβαίνειν Παῦλον καὶ 
Βαρναβᾶν καί τινας ἄλλους ἐξ αὐτῶν πρὸς τοὺς 
ἀποστόλους καὶ πρεσβυτέρους εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ περὶ τοῦ 
ζητήματος τούτου. 3 Οἱ μὲν οὖν, προπεμφθέντες ὑπὸ 
τῆς ἐκκλησίας, διήρχοντο τὴν Τ Φοινίκην καὶ Σαμάρειαν, 
ἐκδιηγούμενοι τὴν ἐπιστροφὴν τῶν ἐθνῶν, καὶ ἐποίουν 
χαρὰν μεγάλην πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς. 4 Παραγενόμενοι δὲ 
εἰς ᾿Ιερουσαλήμ, Γ᾿ἀπεδέχθησαν "Ζὑπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ 

12 ζητησεως Ψὲὶ6 (α.γ545), Οε νς συζητησεως ΤᾺ 

21 Τίεις Θ νς ΜγνὉ 21 Τξεὶς ΝΑῸ νς Ψ9ὲΒ 

23. 72316 ((.5»45ν.- Μ 24 ττῃην ΚΝΒΟ νς Ἅ᾽Α 
27 γανηγγελλον Θ (μ.γμ45)νς ))ὲ 28 96 (μ.γμ45)νς )ὲ 
1 Γπεριτμηθητε Θ (μ.γ545) νς Μὲ 1 ττω Θ (ι.γ}45)νς )ὲὶ 
2 δε ΝΒΟ νς ΜΑ 3Ττε 6 νς ϑὲᾳ 
4 γιταρεδεχθησαν μή 5ηόνΝ ΒΑ νς ϑὲς 4 γξᾳπο ΒΟ νς Ἄνα 

425 Α(ΤΘ 15:5-15 

τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, ἀνήγγειλάν τε ὅσα 

ὁ Θεὸς ἐποίησε μετ᾽ αὐτῶν. 

5 ᾿εξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν 

Φαρισαίων πεπιστευκότες, λέγοντες ὅτι “Δεῖ περιτέμνειν 

αὐτούς, παραγγέλλειν τε τηρεῖν τὸν νόμον Μωσεως.΄ 

ΤΗΘ (ομηο!! δ [ϑγ 546 ΠῈ 

6 Συνήχθησαν "δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἰδεῖν 

περὶ τοῦ λόγου τούτου. 

7 Πολλῆς δὲ Γσυζητήσεως γενομένης, ἀναστὰς Πέτρος 

εἶπε πρὸς αὐτούς, “ἤΑνδρες ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐπίστασθε ὅτι 

ἀφ᾽ ἡμερῶν ἀρχαίων ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν ἐξελέξατο διὰ τοῦ 

στόματός μου ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίου 

καὶ πιστεῦσαι. 8 Καὶ ὁ καρδιογνώστης Θεὸς ἐμαρτύρησεν 

αὐτοῖς δοὺς ϑαὐύτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἽΑγιον καθὼς καὶ ἡμῖν, 

9 καὶ οὐδὲν διέκρινε μεταξὺ ἡμῶν τε καὶ αὐτῶν, τῇ πίστει 

καθαρίσας τὰς καρδίας αὐτῶν. 10 Νῦν οὖν τί πειράζετε 

τὸν Θεόν, ἐπιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ τὸν τράχηλον τῶν μαθητῶν 
ὃν οὔτε οἱ τατέρες ἡμῶν οὔτε ἡμεῖς ἰσχύσαμεν βαστάσαιῇ 

ΤΊ ᾿Αλλὰ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦξ πιστεύομεν 

σωθῆναι καθ᾽ ὃν τρόπον κἀκεῖνοι." 
12 ᾿Εσίγησε δὲ πᾶν τὸ πλῆθος, καὶ ἤκουον Βαρναβᾶ καὶ 

Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς σημεῖα καὶ 
τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσι δι᾽ αὐτῶν. 

13 Μετὰ δὲ τὸ σιγῆσαι αὐτούς, ἀπεκρίθη ᾿Ιάκωβος 
λέγων, 14 “Ανδρες ἀδελφοί, ἀκούσατέ μου. Συμεὼν 
ἐξηγήσατο καθὼς πρῶτον ὁ Θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ 
ἐθνῶν λαὸν ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 15 Καὶ τούτῳ συμ- 

φωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προφητῶν, καθὼς γέγραπται, 

'Ι4 αυὐτων ΜΘ, ΤᾺ (Οεἐε νς Ἐκαι οτι ηνοιξεν τοις εθνεσιν θυραν 

πιστεως Μ' 
7 οΘεος εν ημιν εξελεξατο Μϑ', ΤΆ νβ5 ο Θεος εν ὑμιν εξελεξατο 

Μρὶ γς εν ὑμιν εξελεξατο ο Θεος Θ (μ.γ55), Οε 

311 του 33 6 (α.ν»45), οὐ νς -- ΤᾺ 

411 |1ησου 3) ΚΒΑ, οὐ νς Ἐ Χριστου ΓΟ, ΤᾺ 

512 παν το πληθος ΜΘ (μ.γν»45), ΤᾺ Οὐ νβ τὸ πληθος απαν Μ' 
βάσις τ ΠΣ σεν τοῖς τ τον 

6 τε ΒΟ νς 3Ψὲγσκα 7 ᾽ζητησεως Ὁ νς ΜΙ) δΌΧΒΑ ν5 ϑ)ὲο 
9 ουθεν Β νς ΜκΑς 14 96 (ᾳ(.γ 5 ν.-Μ 
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16 «Μετὰ ταῦτα ἀναστρέψω, 
Καὶ ἀνοικοδομήσω τὴν σκηνὴν Δαβὶδ τὴν ττετττωκυΐαν, 
Καὶ τὰ κατεσκαμμένα αὐτῆς ἀνοικοδομήσω 
Καὶ ἀνορθώσω αὐτήν, 

17 Ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων 
τὸν Κύριον, 

Καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐφ᾽ οὗς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου 
ἐπ᾿ αὐτούς, 

Λέγει Κύριος ὁ ποιῶν ταῦτα πάντα.» 
18 Γνωστὰ ἀττ᾽ αἰῶνός ἐστι τῷ Θεῷ πάντα τὰ ἔργα 

αὐτοῦ.2 

19 Διὸ ἐγὼ κρίνω μὴ παρενοχλεῖν τοῖς ἀττὸ τῶν ἐθνῶν 

ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τὸν Θεόν, 20 ἀλλὰ ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς 

τοῦ ἀπέχεσθαι Θἀττὸ τῶν ἀλισγημάτων τῶν εἰδώλων καὶ 
τῆς πορνείας καὶ τοῦ πνικτοῦ καὶ τοῦ αἵματος. 21 Μωσῆς 
γὰρ ἐκ γενεῶν ἀρχαίων κατὰ πόλιν τοὺς κηρύσσοντας 

αὐτὸν ἔχει, ἐν ταῖς συναγωγαῖς κατὰ τᾶν σάββατον ἀνα- 

γινωσκόμενος." 

ΤΠ6 [ογςα! θη [ θοῦθΘ 

22 Τότε ἔδοξε τοῖς ἀτποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις 
σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ, ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν 
πέμψαι εἰς ᾿Αντιόχειαν σὺν" Παύλῳ καὶ Βαρναβᾷ, ᾿Ιούδαν 

τὸν ἐπικαλούμενον βΒαρσαββᾶν,, καὶ Σιλᾶν, ἄνδρας 
ἡγουμένους ἐν τοῖς ἀδελφοῖς, 23 γράψαντες διὰ χειρὸς 
αὐτῶν “τάδε: 

117 ταῦὔυτα παντα Μ, ΤΆ νΞς παντα ταῦτα α εστιν Μ’" νς ταυταὰα 

Ο (ᾳ.,.9145), σε 

218 εστιί(ν) τω Θεω παντα τα εργα αὐτοῦ Μ, ΤΆ νΞ αὐτὼ Μ'" νς 

-- Ν ΒΟ, Οε νς τω Κυριω ΤΟ εργον αὐτου Α 

322 σὺν Μνς-ς τω Ὁ (ᾳ.γ»5), ΤᾺ Οε 

422 Βαρσαββαν ΜΡ (μ.γ»55), γε νς Βαρσαβαν Μ᾽, ΤΆ 

17 ΟκἘΒ νς 3ϑὲ ας 20 ογέδνΒ νς 39ὲ ας 

22 Γκαλουμενον Ὁ ν5 Μὶ 

23 96 νς Μὲ; (ἐπιστολην περιεχουσαν ταδε 6) 

16-18 Απτος 9:71,12 

427 Α(ΤΘ 15:24-31 

Οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πτρεσβύτεροι "καὶ οἷΝ ἀδελφοί, 

Τοῖς κατὰ τὴν' ᾿Αντιόχειαν καὶ Συρίαν καὶ Κιλικίαν 
ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἐθνῶν: 

Χαίρειν. 

24 ᾿Επειδὴ ἠκούσαμεν ὅτι τινὲς ἐξ ἡμῶν “ἐξελ- 
θόντες ἐτάραξαν ὑμᾶς λόγοις, ἀνασκευάζοντες 
τὰς ψυχὰς ὑμῶν, θλέγοντες περιτέμνεσθαι καὶ τηρεῖν 
τὸν νόμον,Σ οἷς οὐ διεστειλάμεθα, 25 ἔδοξεν ἡμῖν 

γενομένοις ὁμοθυμαδόν, ἐκλεξαμένουςξ ἄνδρας 
πέμψαι πρὸς ὑμᾶς σὺν τοῖς ἀγαπητοῖς ἡμῶν 
Βαρναβᾷ καὶ Παύλῳ, 26 ἀνθρώποις παραδεδωκόσι 

τὰς ψυχὰς αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 27 ᾿Απεστάλκαμεν οὖν ᾿Ιούδαν 

καὶ Σιλᾶν, καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ 
αὐτά. 28 Ἔδοξε γὰρ τῷ “᾿Αγίῳ Πνεύματι," καὶ ἡμῖν, 
μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος, πλὴν “τῶν 
ἐττάναγκες τούτων," 29 ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καὶ 
αἵματος καὶ Γπνικτοῦ καὶ πορνείας: ἐξ ὧν διατη- 

ροῦντες ἑαυτούς, εὖ πράξετε. 

Ἔρρωσθε. 

Τῇ Αἰογπηαίῃ οἱ [ἢ 6 [Θγ σα θη ΘΟ σΙΟη 

30 Οἱ μὲν οὖν ἀπολυθέντες "ἦλθον εἰς ᾿Αντιόχειαν, καὶ 
συναγαγόντες τὸ πλῆθος, ἐπέδωκαν τὴν ἐπιστολήν. 
31 ᾿Αναγνόντες δὲ ἐχάρησαν ἐπὶ τῇ παρακλήσει. 

123 τὴν ΜΝΒΑΟ "““, ΤῈ (χε ν5 -- Μ' 

224 εξ ημων ΜΒΑΟ, ΤΆ (τε νο -- Μ" νβ εἕ ὑμων Νϑ 
225 εκλεξαμενους ΜίπΟ, ΤᾺ νβ εκλεξαμενοις ΜρΙγέδΒᾳ Οὗ 

129 πορνειας ΜΟ6 (μ.μ45), ΤᾺ Οὐ νβ και οσα μη θελετε εαυτοις 

γίνεσθαι ετεροις μη ποιεῖν Μ΄ 

23 ΠΟ (ᾳ.μ45)νς ))ὲὶ 24 ὁχκῈΒ νς ϑὲ ας, [(ε] 
24 Πγάδνάμβᾳ νς Μὲς 28 “'Πνευματι τω Αγιω ΞΒΑ νς ϑὲς 
28 “2312 Βα νς Μ; (12 ἃ; 32 κὮ 29 γπνικτων 6 (μ.ν»45)νς ϑὲ 

20 “κατηλθον 6 (ᾳ.μγ45)ν9.- Μ 
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32 ᾿Ιούδας τε' καὶ Σιλᾶς, καὶ αὐτοὶ προφῆται ὄντες, 
διὰ λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς καὶ 
ἐπεστήριξαν. 33 Ποιήσαντες δὲ χρόνον, ἀπελύθησαν μετ᾽ 
εἰρήνης ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους. 
35 Παῦλος᾽ δὲ καὶ Βαρναβᾶς διέτριβον ἐν ᾿Αντιοχείᾳ 
διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι μετὰ καὶ ἑτέρων πολλῶν 
τὸν λόγον τοῦ Κυρίου. 

Ραμ ἂἀηα Βαγπαρᾶς Ραγί ονθῦ [οῆη ΜΜαγκ 

236 Μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἶπε “'Παῦλος πρὸς Βαρνα- 
βᾶν,᾿ ΄“΄᾿Επιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα τοὺς ἀδελφοὺς 
οἡμῶν κατὰ “Ζπᾶσαν πόλιν: ἐν αἷς κατηγγείλαμεν 
τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, πῶς ἔχουσι. 37 Βαρναβᾶς δὲ 
"ἐβουλεύσατο συμπαραλαβεῖν τὸν ᾿Ιωάννην τὸν καλού- 
μενον Μᾶρκον. 38 Παῦλος δὲ ἠξίου, τὸν ἀποστάντα ἀπ᾽ 
αὐτῶν ἀπὸ Παμφυλίας καὶ μὴ συνελθόντα αὐτοῖς εἰς 
τὸ ἔργον, μὴ Γσυμτπταραλαβεῖν τοῦτον. 39 ᾿Εγένετο "οὖν 
παροξυσμὸς ὥστε ἀποχωρισθῆναι" αὐτοὺς ἀπ᾽ ἀλλήλων, 
τόν τε Βαρναβᾶν παραλαβόντα τὸν Μᾶρκον ἐκπλεῦσαι 
εἰς Κύπρον. 40 Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος Σιλᾶν ἐξῆλθε 
παραδοθεὶς τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν. 
41 Διήρχετο δὲ τὴν Συρίαν καὶ Τ Κιλικίαν ἐπιστηρίζων τὰς 
ἐκκλησίας. 

'-τὰὐὰτὰὰτὰττϑτὰϑπαππππσσσσσπσπασπααππσσσπσσσσο ΠΠΠΠΠ ΝΟ ΟΒΒΒΒΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΑΝΌΝΝΝΝΟΝΕΝΕΝΝΝΝΝΝΝΝΝΒΒΟΝΝΒΒΝΝΝΝΒΒΝΝΟΝΝΝΝΝ 

132 τε 39ὲ6 (κ...45), οὐ νς δε ΤῈ 
“34,35 Παυλος ΜΡΙ͂ΝΒΑ, Ογ νβ εδοξε δε τω Σιλα επιμειναι αὐτου 
Παυλος Μὶ, ΤᾺ νβ5 εδοξε δε τω Σιλα ἐπιμεῖναι αυτους Παυλος Ο 
337 συμπαραλαβεῖιν Μρὶ, ΤᾺ νς και ΜΡ (μ.γ»45), ΟΥ 
437 τον ΜρίνΒ, ΤᾺ Ὁενς -- Μρίας 
"39 ἀποχωρισθηναι ΜΘ (μ.γ545), ΤᾺ τ ν5 χωρισθηναι Μ' 

33 "ἀποστειλαντας αὑτους ΒΑΟ (εαυτους ἔογ αὐτοὺς ΜΝὮ νς Μ 
36 7,231 6 (ἃ .γν45) νς δὲ 36 96 ((.»ῖ5 ν.  Μ 
36 “26 (ᾳ.μ45) νς })ὲ 37 Γεβουλετο Ὁ (ᾳ.γ»45)ν. Μ 
38 "συμπαραλαμβανειν μ45"4 (μ) (Β) (Α) (Ο)ν. Μ 
39 Γδε Θ νς ϑὲς 40 ΓΚυριου ΚΝΒΑ νς 9ὲγμέδο 
41 ττῃν Κιλικιαν Β, [(ε], (της Κιλικιας μ45) νς ϑὲκας 

429 Α(ΤΘ 16:1-10 

Τιπγλοίδγ [οἱπσ Ραμ} ἂηα 5185 

Κατήντησε δὲ Τ' εἰς Δέρβην καὶ Τ2 Λύστραν. Καὶ ἰδού, 

10 μαθηνής τις ἦν ἐκεῖ ὀνόματι Τιμόθεος, υἱὸς γυναι- 
κός ὅτινος ᾿Ιουδαίας πιστῆς, πατρὸς δὲ Ἕλληνος, 2 ὃς 

ἐμαρτυρεῖτο ὑπὸ τῶν ἐν Λύστροις καὶ ᾿Ικονίῳ ἀδελφῶν. 

4 Τοῦτον ἠθέλησεν ὁ Παῦλος σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν, καὶ λαβὼν 

περιέτεμεν αὐτὸν διὰ τοὺς ᾿Ιουδαίους τοὺς ὄντας ἐν τοῖς 

τόποις ἐκείνοις, ἤδεισαν γὰρ ἅπαντες “τὸν πατέρα αὐτοῦ 

ὅτι Ἕλλην" ὑπῆρχεν. 4 Ως δὲ διεπορεύοντο τὰς πόλεις, 

γπταρεδίδουν αὐτοῖς φυλάσσειν τὰ δόγματα τὰ κεκριμένα 

ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρων τῶν ἐν 

᾿Ιερουσαλήμ. 5 Αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ πίστει 

καὶ ἐπερίσσευον τῷ ἀριθμῷ καθ᾽ ἡμέραν. 

Ραι! Ηϑαῖς (πῃ Μδοεραοηίδη (]} 

6 γΔιελθόντες δὲ τὴν Φρυγίαν καὶ ὁτὴν Γαλατικὴν χώραν, 

κωλυθέντες ὑπὸ τοῦ ᾿Αγίου Πνεύματος λαλῆσαι τὸν λόγον 

ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, 7 ἐλθόντες Τ' κατὰ τὴν Μυσίαν ἐπείραζον 

κατὰ τὴν Βιθυνίαν "πορεύεσθαι, καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ 

Πνεῦματξ: 8 παρελθόντες δὲ τὴν Μυσίαν κατέβησαν εἰς 

Τρῳάδα. 

9 Καὶ ὅραμα διὰ ϑτῆς νυκτὸς “'ὥφθη τῷ Παύλῳ, ἀνήρ 

ἕ2Ζτὶς ἦν Μακεδὼν ἑστώς, Τ᾿ παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων, 

“Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν, βοήθησον ἡμῖν!" 10 ᾿ΩῶΩς δὲ τὸ 
ὅραμα εἶδεν, εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν 
Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς ὁ 
ΓΚύριος εὐαγγελίσασθαι αὐτούς. 

"7 κατα Μ, ΤᾺ νϑ5 εἰς ΜῈ (8.545), Οὲ 

1 Τίκαι μ45ΒΑ, [(γ] νς ΜδΟ 1 ΤΖεις ΒΑ νος ϑϑὲς 
1906 ((μ45ν.- Μ 3 ́ οτι ἔλλην ο πατηρ αὐτου Ὁ ν9 Μμήδ "ὁ 

4 τπαρεδιδοσαν 6 ψ΄5"9) νς ϑ)ὲ 4 96 ((γή5ν- Μ 
4 Ἰεροσολυμοις 6 (μ.γ»45) νς 9)ὲ 6 Γδιηλθον 6 (ᾳ.γ45ν5 Μ 
6 96 (ᾳ.γν45) νς Ἀ)ὲ 7 Τῆδε 6 (ᾳ.γ»45ν. Μ 

7 Γπορευθηναι ΝΒΑ νς ϑὲς 7 ΤῆΙησου ΝΒΑ (Κυριου (ἢ ν9 Μ 

998ΒᾺ νς Ἄ)ὲκο, [ου] 9 “1231 ΚΒ νς ϑὲας 
9 2312 μιν Μ 9Τ1καιΘ .μ.μΉ5)ν. Μ 
10 96 ᾳ.μ45)ν.  Μ 10 "Θεος Θ (.γ545) νς )ὲ 
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[ γαϊα [5 ΒαρίϊΖρα αἱ ΡΠΗΠΙΡΡΙ 

Τ1 ᾿Αναχθέντες "οὖν ἀπὸ “τῆς Τρῳάδος, εὐθυδρο- 
μήσαμεν εἰς! Σαμοθράκην, τῇ “ὅτε ἐπιούσῃ εἰς "ΞΝνεάπο- λιν, 12 “ἸΙἐκεῖιθέν τεὶ εἰς Φιλίππους, ἥτις ἐστὶ “Σπρώτη τῆς" μερίδος τῆς Μακεδονίας πόλις, κολωνεία. Ἦμεν 
δὲ ἐν αὐτῇ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς. 
Ἰ2Τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς “πτόλεως παρὰ ποταμόν, οὗ "Ζέἐνομίζετο ᾿ἧπροσευχὴ εἶναι, καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις γυναιξί. 14 Καί τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία, πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων, σεβομένη τὸν Θεόν, ἤκουεν, ἧς ὁ Κύριος διήνοιξε τὴν καρδίαν προσέχειν τοῖς λαλουμένοις ὑττὸ τοῦ Παύλου. 15 Ως δὲ ἐβαπτίσθη,32 καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσε λέγουσα, “Εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τῷ Κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκόν μου, μείνατε." Καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς. 

Γᾶ] ΔΠ6 5185 ᾿[πηρτὶςοηθα 

16 ᾿ἔγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς Τ᾿ προσευχήν, τγαιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα “'Πύθωνος γξἀπαντῆσαι ἡμῖν, ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχε τοῖς κυρίοις αὐτῆς μαντευομένη. 17 Αὕτη "Γκατακολουθήσασα τῷ Παύλῳ καὶ ἡμῖν, ἔκραζε λέγουσα, “Οὕτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ 
----- ΄-ὠ-κ.ΤΤΘΤΘΟ Ο Θ Ὸ Ὸ Ὸ Φ Φ ΦΘῸΘὋΘὋὉὋὉΦὉΦΟΦῬ᾽᾽᾽ἑῬἙῬῬῬΦΦΦὋ 
'ΤΊ εἰς ΜΘ (μ.μ45), ΤᾺ Οοἐ νς Ὁ την Μ'’ 
“12 αὐὑτη Μ νς ταυτη 6 (545), ΤῊ Οἱ 
15 ἐβαπτισθη Μ6 (μ.μ45), ΤᾺ (ε νς αὐυτη Μ' 
ἼἼ7ημιν ΜΟ, ΤᾺ (σε νς τω Σιλα Μ' 

ΤΊ Γ'δεὲ ΝΑ νς 3 Βς ΤΊ 96 (ᾳ(.«γμῖ5ν.-  Μ 
ΤΊ τἦδε ΚΑΟ (δΒ)ν.Μ Τ715"ῆΝεαν Πολιν ΝΒΑ νς 3)}ς 
12 “ἴκακειθεν Ο (ᾳ.γ»45)ν.ς Μ 
12 “πρωτης, [Ὁγ] νς ϑϑέκας; (πρωτη Β) 
13 τίπυλης 6 (μ.μ}.45) νς 3}} 
132 ΓΖενομιζομεν Β (ενομιζαμεν (6) νς 9339ὲ αν". (ενομιζεν Ν) 
13 "ἢπροσεύχην ΝΟ νς 3,91 ΒΑ "" 15 Γμενετε 6 νς 3)ὲς 16 ττην Θ νς- ")ὲ 16 Πυθωνα 6 νς- 9)}} 45 
16 Γξύπταντησαι 6 νς 33᾽Α 
17 ΓΙΚατακολουθουσα ΝΒ (Κκατακολουθουσαν γήδὴ γς 3) ας 

“δὴ Α(ΤΞ 16:18-28 

Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν “Πἡμῖν 
ὁδὸν σωτηρίας.“ 18 Τοῦτο δὲ ἐττοίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας. 

Διαττονηθεὶς δὲ Ο'ὁ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας, τῷ πνεύματι 

εἶτε, “Παραγγέλλω σοι ἐν οΖτῷ ὀνόματι. Ιησοῦ Χριστοῦ 
ἐξελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῆς! Καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ι.--- 

19 ᾿Ιδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς 

ἐργασίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σιλᾶν, 
εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, Ὡῦ αὶ 

προσαγαγόντες αὐτοὺς τοῖς στρατηγοῖς εἶπον, Οὔτοι 
οἱ ἄνθρωποι ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τὴν πόλιν, Ιουδαῖοι 
ὑπάρχοντες, 2 καὶ καταγγέλλουσιν ἔθη ἃ οὐκ ἔξεστιν 
ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν, Ρωμαίοις οὔσι. 22 Καὶ 
συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ᾽ αὐτῶν, Καὶ οἱ στρατηγοὶ 
“περιρρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐκέλευον. βαβδίζειν. 
23 Πολλάς τε ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰς ἔβαλον εἰς 
φυλακήν, παραγγείλαντες τῷ δεσμοφύλακι ΟΟΦαλῶς 
τηρεῖν αὐτούς: 24 ὅς, παραγγελίαν ΤΟΙΟΡ ΤΗΝ εἰληφώς, 

ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐσωτέραν φυλακὴν καὶ τοὺς πόδας 
᾿αὐτῶν ἠσφαλίσατοϊ εἰς τὸ ξύλον. 

ΤῊΘ ΡΗΠΙρρίδη [41{6γ [5 ϑᾶνθα 

25 Κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος καὶ Σιλᾶς προσ- 
ευχόμενοι ὕμνουν τὸν Θεόν, ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ 
δέσμιοι: 26 ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας ὥστε 
σαλευθῆναι τὰ θεμέλια τοῦ δεσμωτηρίου, ᾿ἀνεῴχθησάν 
τε παραχρῆμα αἱ θύραι πᾶσαι, καὶ πάντων τὰ δεσμὰ 
ἀνέθη. 27 Ἔξυπνος δὲ γενόμενος ὁ δεσμοφύλαξ Και δῶν 
ἀνεῳγμένας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, σπασάμενος “ μά- 
χαιραν, "ἔμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, νομίζων ἐκπεφευγέ- 
ναι τοὺς δεσμίους. 

28 ᾿Εφώνησεν δὲ φωνῇ μεγάλῃ ὁ Παῦλος" λέγων, 
“Μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ κακόν, ἅπαντες γάρ ἐσμεν 
ἐνθάδε." 
μος τσ - ὁ --ς -- τς ὦ. --- 
126 τε Μρίς, ΤΆ νς δὲ ΜΡΙνΒΑ, Ου 

17 Γζυμιν ΝΒ νς 33)ὲας 18 9'6 νς ϑὲς 18 9.6 (α..45) τς 
22 “περιρηξαντες 6 (μ.γ5)ν5.- Μ 24 ᾿λαβὼν Θ (.μ545)νς ὲ 
24 6 (ᾳ.γ45) νς 3)ὲ 26 τηνεωχθησαν ΒΟ νς Μὲ; (ηνοιχθησαν ΝΑ) 
27 ττῃν ΒΟ, [0ε] νς Ἅὲκα 27 τημελλεν Θ (.μ45) νς Μὲ 
28 “2134 Α, [(ε] νς 33ὲ; (124 κο"; 421 Β) 
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29 Αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησε, καὶ ἔντρομος γενό- 
μενος προσέπεσε τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σιλᾷ, 30 καὶ 
προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη, “Κύριοι, τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα 
σωθῶγ΄ 

31 ΟἹ δὲ εἶπον, “Πίστευσον ἐπὶ τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν 
ΟΧριστόν, καὶ σωθήσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκός σου.΄΄ 32 Καὶ ἐλάλησαν 
αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου “καὶ πᾶσι" τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ 
αὐτοῦ. 33 Καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς 
νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ 
οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα. 34 ᾿Αναγαγών τε αὐτοὺς εἰς 
τὸν οἶκον Θαὐύτοῦ παρέθηκε τράπεζαν, καὶ ἠγαλλίατο! 
“τανοικὶ ττεττιστευκὼς τῷ Θεῷ. 

Ραμ Ϊ Κοίωϑος ἴο θρατγί δϑογρίϊν 

35 Ἡμέρας δὲ γενομένης, ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ 
τοὺς ῥαβδούχους λέγοντες, “᾿Απόλυσον τοὺς ἀνθρώπους 
εκείνους.΄΄ 

36 ᾿Απήγγειλε δὲ ὁ δεσμοφύλαξ τοὺς λόγους τούτους 
πρὸς τὸν Παῦλον, ὅτι “Γ᾿ Απεστάλκασιν οἱ στρατηγοὶ ἵνα 
ἀπολυθῆτε: νῦν οὖν ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ." 

37 Ὃ δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς, “Δείραντες ἡμᾶς 
δημοσίᾳ, ἀκατακρίτους, ἀνθρώπους Ρωμαίους ὑπάρχον- 
τας, ἔβαλον εἰς φυλακήν, καὶ νῦν λάθρᾳ ἡμᾶς ἐκβάλλου- 
σιν Οὐ γάρ! ᾿Αλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶΖ ἐξαγαγέτωσαν." 
38 ᾿᾿Ανήγγειλαν δὲ τοῖς στρατηγοῖς οἱ ῥαβδοῦχοι τὰ ῥή- 
ματα ταῦτα. Καὶ ἐφοβήθησαν ἀκούσαντες ὅτι ἱΡωμαῖοί 
εἰσι, 39 καὶ ἐλθόντες παρεκάλεσαν αὐτούς, καὶ ἐξαγα- 

᾿πὰὐὐὐπὄπὀπσσ πα σππππσσσσασασασσπσσσσαασσμσΠΒΒΒΝΝΝΝΌΝΝΝΝΝΝΝΝΗΝΒΝΝΝΝΝΝΝΒΟΝΒΝΒΝΝΝΝΝΝΝΝΝΕΝΟΒΌΒΒΝΒΒΒΝΒΒΒΗΒΝΒΒΝΕΒΌΝ 

.'34 ηγαλλιατο ΜΟ᾿"  νς ηγαλλιασατο ΝΒΑ, ΤῈ Οε 
237 αὑτοι Μ ν5 Ἑημας Ὁ (βΒ.Ο) ΤΆ Οἵ 

338 και εφοβηθησαν Μ, ΤΆ νΞς εφοβηθησαν δε Μ΄ (Β.0), ΟΥ 

29 ΘΒ νς ένα, [0] 31 ΟΝ ΒΑ νς ψὲς 
32 συν πασιν ΒΑΟ (συμττασιν μ45ν) νς Ψ)ὶ 34 ὁμήϑΒο νς ΜκναΑ 
34 “πανοικειῖ Ε νς 3)ὲ 36 ΘΒ νς Ψϑέκα, [(ε] 

36 ταπεσταλκαν Θ νϑ5 Ψ}ὲ); (απεστειλαν Ο) 
38 "απηγγειλαν Θ (μ«Ο)ν. Μ 
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γόντες ἠρώτων "ἐξελθεῖν τῆς' πόλεως. 40 ᾿Εξελθόντες 
δὲ "ἐκ τῆς φυλακῆς εἰσῆλθον πρὸς τὴν Λυδίαν, καὶ ἰδόντες 
(τοὺς ἀδελφούς, παρεκάλεσαν αὐτοὺς" καὶ ἐξῆλθον. 

Ραμ] Ργθαςσῆος (τις ’ῃ Τῃ ος ΟΠ ςἃ 

Διοδεύσαντες δὲ τὴν ᾿Αμφίτολιν καὶ Τ᾿ Απολλωνίαν, 
Ί ἦλθον εἰς Θεσσαλονίκην, ὅπου ἦν ΘϑΘὴ συναγωγὴ τῶν 

᾿Ιουδαίων. 2 Κατὰ δὲ τὸ εἰωθὸς τῷ Παύλῳ εἰσῆλθε πρὸς 
αὐτοὺς καὶ ἐπὶ σάββατα τρία διελέξατο αὐτοῖς ἀττὸ τῶν 
Γραφῶν, 3 διανοίγων καὶ παρατιθέμενος ὅτι τὸν Χριστὸν 

ἔδει τταθεῖν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν, καὶ ὅτι “Οὗτός ἐστιν ὁ 
Χριστός, ᾿Ιησοῦς,Σ ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν ." 4 Καί τινες ἐξ 
αὐτῶν ἐπείσθησαν καὶ προσεκληρώθησαν τῷ Παύλῳ καὶ 
τῷ Σιλᾷ, τῶν τε σεβομένων Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος," 
γυναικῶν τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι. 

ὑπ ! θνί ηρ [Θννς Αφοαιῖ [ςοη΄5 Ηοι56 

5 Προσλαβόμενοι δὲ οἱ ᾿Ιουδαῖοι οἱ ἀπειθοῦντες" τῶν 

ἀγοραίων τινὰς ἄνδρας7 πονηρούς, καὶ ὀχλοποιήσαντες, 
ἐθορύβουν τὴν πόλιν, “ἐπιστάντες τε" τῇ οἰκίᾳ ᾿Ιάσονος ὃ 

ἐζήτουν αὐτοὺς ἀγαγεῖν εἰς τὸν δῆμον. 6 Μὴ εὑρόντες 
δὲ αὐτούς, ἔσυρον τὸν ᾿Ιάσοναϑ καί τινας ἀδελφοὺς 
ἐπὶ τοὺς πολιτάρχας, βοῶντες ὅτι ΄ὍἱΪ τὴν οἰκουμένην 

.39 της Μ', ΤᾺ νς απο τῆς ΜΡΙΝΒΑ (γ 

240 προς ένα, οἵ νς εἰς ΤᾺ 

32 διελεξατο Μρ"νΒΑ, Οὐ νς διελέγετο Μρ' "4, ΤᾺ 
43. ο Χριστος ἰΙησους Μ, ΤΆ ν5 ἰησοὺυς ο Χριστος Μ' νς5 ἰησους 
Χριστος Νὶ ν5 Χριστος ἰησους Α νϑ ο Χριστος ο ἰησους Β, [6 ε] 
"4 πολυ πληθος Μ', ΤΆ νος πτληθος πολυ ΜΡΙΝΒΑ, (τ 
“5 προσλαβομξνοι δε οἱ ἰουδαιοι οἱ ἀπειθουντες Μ νς ζηλωσαντες 
δε. οἱ ἰουδαιοι καὶ προσλαβομενοι ΝΒΑ, Οε ν5 ζηλώσαντες δε Οἱ 
απειθουντες ἰουδαιοι καὶ προσλαβομενοι ΤῈ 

75 τινας ανδρας ΜΙΝ, ΤᾺ νΞ ἀανδρας τινας ΜΡΙΒΑ, Οε 
ὅδ δ Ίασονος ΜΡΙΝΒ, ΤᾺ (τ νς Ιασωνος ΜΡΙΑ 

6 Ιασονα ΜΡΙΝΒΑ, ΤΆ (τε νς Ιασωνα Μοὶ 
ἰυνννυνυνονονν οτος ὙΘΘΒΑΒΒΒΒΝΝΝΝΝΒΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΒΝΝΝΝΝΝΝΝΝΒΝΝΘΝΝΝΕΝΝΝΕΝΕΝΝΝΝΝΕΝΒΝΝΒΕΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΒΝΒΝΝΝΝΝΟΕΝΒΟΝΟΒΕΝΝΝΝΝΒΝΝΝΝΌΝΝΝ 

39 γαπελθειν ΒΑ νς Νϑὲ μήδυα 40 Γαπο ΝΒ νς 3 ̓ὰ 
40 “312 Βα νς )}ὲὶ 1 Τττην ΚΒΑ νς δὲ 
ΤΌΝΒΑ νς ϑ)[ἐ 5΄καὶ ἐπιστάντες ΒΑ νυ.  Μ 
5 "προαγαγεῖν ΝΜΒΑν.Μ 6 ὍνΒΑ νς Μὲ 
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ἀναστατώσαντες, οὗτοι καὶ ἐνθάδε πάρεισιν, 7 οὺς 

ὑποδέδεκται ᾿Ιάσων: καὶ οὗτοι πάντες ἀπέναντι τῶν 

δογμάτων Καίσαρος πράσσουσι', Βασιλέα λέγοντες 

ἕτερον εἶναι, ᾿Ιησοῦν .΄ 8 ᾿ετάραξαν δὲ τὸν ὄχλον καὶ τοὺς 

πολιτάρχας ἀκούοντας ταῦτα. 9 Καὶ λαβόντες τὸ ἱκανὸν 

παρὰ τοῦ ᾿Ιάσονος 3 καὶ τῶν λοιττῶν, ἀπέλυσαν αὐτούς. 

Ραμ} ΜΙηιςίθεο αἱ Βογθὰ 

10 Οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως “διὰ τῆς νυκτὸς" ἐξέπεμψαν 

τόν τε Παῦλον καὶ τὸν Σιλᾶν εἰς Βέροιαν, οἵτινες 

παραγενόμενοι εἰς τὴν συναγωγὴν ἀπήεσαν τῶν ᾿Ιου- 

δαίων." ΤΙ Οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν ἐν Θεσ- 

σαλονίκῃ, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον μετὰ πάσης 

προθυμίας, τὸ καθ᾽ ἡμέραν ἀνακρίνοντες τὰς Γραφὰς 
εἰ ἔχοι ταῦτα οὕτως. 12 Πολλοὶ μὲν οὖν ἐξ αὐτῶν 

ἐπίστευσαν, καὶ τῶν ᾿Ελληνίδων γυναικῶν τῶν εὐσχημόνων 

καὶ ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι. 13 ᾽Ως δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τῆς 

Θεσσαλονίκης ᾿Ιουδαῖοι ὅτι καὶ ἐν τῇ Βεροίᾳ7 κατηγγέλη 

ὑπὸ τοῦ Παῦλου ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἦλθον κἀκεῖ 

σαλεύοντες Τ τοὺς ὄχλους. 14 Εὐθέως δὲ τότε τὸν Παῦλον 

ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι "'Ϊὼς ἐπὶ τὴν 

θάλασσαν: "Ζὑπέμενον Γ᾿δὲ ὅ τε Σιλᾶς καὶ ὁ Τιμόθεος ἐκεϊῖ. 

15 Οἱ δὲ Γκαθιστῶντες τὸν Παῦλον, ἤγαγον Φαὐτὸν ἕως 

᾿Αθηνῶν, καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν Σιλᾶν καὶ 

Τ᾽ Τιμόθεον ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσι πρὸς αὐτόν, ἐξήεσαν. 

17 πρασσουσι(ν) 339ὲ ΚΒΑ, ΟΥ νς πραττοῦσι ΤΆ 

27 λεγοντες ετερον Με, ΤᾺ νβς ετερον λεγοντες ΜΡΙ͂ΝΒΑ, (τ 

39 Ιασονος ΜΡῚΘ (βΒ.0), ον ΤΆ νς Ιασωνος Μὶ 

410 Βεροιαν ΜΘ (Β.0), ΤΆ Οε ν5 Βερροιαν Μ' 

510 αἀπηεσαν τῶν ἰουδαιωὼν Μ νΞς των ἰΙουδαιὼν ατηεσαν ΒΑ, ΤΆ 

(ει νς των Ιουδαιων ψμ54" 

6711 το ΜΡΙΒ, ΤῊ νς - ΜΡ γδν, (Ἃ 

713 Βεροια ΜΘ (Β.Ο0), ΤΆ Οε νβ Βερροια Μ' 

10 “δια νυκτος γ΄ ἘΒ νς Μ; (-- Α) 

13 Τκαι ταρασσοντες ΒΑ ν5 Μγν3" 14 'εως ΒΑ νυ. Μ 
14 Γξυπεμειναν ΜΉ ΝΒ νς Μ; (ὑπεμεῖινεν Α) 14 τε Ο (β-Ον.  Μ 

15 Γκαθιστανοντες ΒΑ (καθιστπαντες Ν᾽"; καταστανοντες Μ45) νϑ5 

ψὲὶ 15 6 (μον. Μ 15 ττον γνὅΧΒ νς Μία 
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Ραμ] Εποομηΐρθις ΡΠ Οςορἤθις αἵ Αἴῆθης 

16 ᾽Εν δὲ ταῖς ᾿Αθήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς τοῦ Παύ- 

λου, παρωξύνετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ "θεωροῦντι 

κατείδωλον οὖσαν τὴν πόλιν. 17 Διελέγετο μὲν οὖν ἐν τῇ 

συναγωγῇ τοῖς ᾿Ιουδαίοις καὶ τοῖς σεβομένοις, καὶ ἐν 

τῇ ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν πρὸς τοὺς παρατυγ- 

χάνοντας. 18 Τινὲς δὲ καὶ τῶν ᾿Επικουρείων καὶ τῶν 

Στοϊκῶν2 φιλοσόφων συνέβαλλον αὐτῷ. 

Καί τινες ἔλεγον, “Τί ἂν θέλοι ὁ σπερμολόγος οὗτος 

λέγεινϑ΄ 
Οἱ δέ, “Ξένων δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι" 

- ὅτι τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν εὐηγγελίζετο. 
19 ᾿Επιλαβόμενοί τε αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Αρειον Πάγον ἤγαγον 

λέγοντες, “Δυνάμεθα γνῶναι τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ ὑπὸ σοῦ 

λαλουμένη διδαχή 20 Ξενίζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς 

ἀκοὰς ἡμῶν: βουλόμεθα οὖν γνῶναι “τί ἂν θέλοι" ταῦτα 
εἶναι.΄ 21 ᾿Αθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι 
εἰς οὐδὲν ἕτερον "εὐκαίρουν ἢ λέγειν τι Γκαὶ ἀκούειν Τ 
καινότερον. 

ΡαυΪ Ααἀατγθοςος [ῃ6 Αγθορᾶρας 

22 Σταθεὶς δὲ ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ τοῦ ᾿Αρείου Πάγου 
ἔφη, “ἴΑνδρες ᾿Αθηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς δεισιδαι- 
μονεστέρους ὑμᾶς θεωρῶ. 23 Διερχόμενος γὰρ καὶ ἀνα- 
θεωρῶν τὰ σεβάσματα ὑμῶν, εὗρον καὶ βωμὸν ἐν ᾧ 
ἐπεγέγραπτο, “᾿Αγνώστῳ Θεῷ. Γ'Ον οὖν ἀγνοοῦντες 

118 και ΜΝΒΑ, οε νβ --ΤῈ 

218 Στοικων ΜΝΑ, σε νς Στωικων ΜΒ, ΤᾺ 

318 ἀαναστασιν ευηγγελιζετο Μ κΜ'Β, Οἐε νς αναστασιν ευηγ- 
γελιζετο αυὑτοις Α ν5 αναστασιν αυὑτοις ευηγγελιζετο ΤΆ 

16 Γθεωρουντος ΝΒΑ ν5.Μ 18 ΟΝΒΑ ν9 Μ 
20 “τινα θελει ΝΒΑ ν5 Μὲ 21 ςυκαιροῦυν ΝΒΑ ν5.Μ 

21 Γῃ ΒΑ νς }ὲ 21 ττι ΝΒΑ νς ΨΜὶ 22 Ὅμβα νς Ψὶ, [(υ] 

23 Γίρ μ"ΒΑ " νϑ Ψὲ 
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εὐσεβεῖτε, ΓΖτοῦτον ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. 24 .Ο Θεὸς ὁ 
ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος, 

οὐρανοῦ καὶ γῆς Κύριος ὑπτάρχων,ϊ οὐκ ἐν χειροποιήτοις 
ναοῖς κατοικεῖ 25 οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν Γἀνθρώτπων θερα- 
πεύεται, πτροσδεόμενός τινος, αὐτὸς διδοὺς ττᾶσι ζωὴν καὶ 
πνοὴν κατὰ πάντα: 26 ἐποίησέ τε ἐξ ἑνὸς θαἵματος πᾶν 
ἔθνος ἀνθρώττων κατοικεῖν ἐπὶ π᾿ᾶν τὸ πρόσωπον". τῆς 
γῆς, ὁρίσας προστεταγμένουςΖ καιροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας 
τῆς κατοικίας αὐτῶν, 27 ζητεῖν τὸν ΓΚύριον, εἰ ἄρα γε 
ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν, καί γε οὐ μακρὰν ἀπὸ 
ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα. 28 ΄Ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν 
καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν. ὡς καί τινες τῶν καθ᾽ ὑμᾶς 
ποιητῶν εἰρήκασιν, “Τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν. 29 Γένος 
οὖν ὑπάρχοντες τοῦ Θεοῦ, οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ ἢ 
ἀργύρῳ ἢ λίθῳ, χαράγματι τέχνης καὶ ἐνθυμήσεως 
ἀνθρώπου, τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον. 30 Τοὺς μὲν οὖν χρόνους 
τῆς ἀγνοίας ὑπεριδὼν ὁ Θεός, τὰ νῦν παραγγέλλει τοῖς 

ἀνθρώποις "πᾶσι τπττανταχοῦ μετανοεῖν, 371 Γδιότι ἔστησεν 
ἡμέραν ἐν ἡ μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ ἐν 

ἀνδρὶ ᾧ ὥρισε, πίστιν παρασχὼν πᾶσιν, ἀναστήσας 
αὐτὸν ἐκ νεκρῶν." 

32 ᾿Ακούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν, οἱ μὲν ἐχλεύαζον, 
οἱ δὲ εἶπον, “᾿᾿ΑἈΚουσόμεθά σου “πάλιν περὶ τούτου. 

32 Καὶ οὕτως ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ μέσου αὐτῶν. 34 Τινὲς 
δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ, ἐπίστευσαν, ἐν οἷς καὶ 
Διονύσιος ὁ ᾿Αρεοπαγίτης καὶ γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις καὶ 
ἕτεροι σὺν αὐτοῖς. 

"25 κατα ϑὲ νς καὶ τα ΒΑ, ΤᾺ (τε νς καὶ δ 

226 προστεταγμενους )3ὲ ΚΒΑ, Οε νς προτεταγμενους ΤᾺ 

327 καὶ γε Β, οι νς καιτοιγε δ, ΤΆ νβ ΚΑΙΤΟΙ α 

23 τὥτουτο Ν'ΒΑ" νος Μὲ 24 ΒΑ ν9.  Μ 
25 Γανθρωπινων ΝΒΑ νς Μὲ 26 ΟΝΒΑ νς5ς Μὶ 
26 'παντος προσώπου ΚΒΑ ν5 Ψὲ 27 Θεον ΒΑ ν9.Μ 
30 παντας ΝΒΑ νς 9)ὲ 31 Καθοτι ΝΒΑ ν9 Μ 

32-33 2.41 ΚΒΑ ν5 Μὲ 

28 Ατὰΐις5 ἀπα (]ραηϊξος 
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Ραι!! Μη ςίθις Ιη (ογίητῇῃ 

18. δὲ ταῦτα χωρισθεὶς Πὺ Παῦλοςχ ἐκ τῶν 
᾿Αθηνῶν ἦλθεν εἰς Κόρινθον. 2Καὶ εὑρών τινα 

᾿Ιουδαῖον ὀνόματι ᾿Ακύλαν, Ποντικὸν τῷ γένει, προσφάτως 
ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς ᾿Ιταλίας, καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα 
αὐτοῦ, διὰ τὸ τεταχέναι' Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας 
τοὺς ᾿Ιουδαίους "ἐκ τῆς Ρώμης, προσῆλθεν αὐτοῖς, 3 καὶ 
διὰ τὸ ὁμότεχνον εἶναι, ἔμενε παρ᾽ αὐτοῖς καὶ Γεἰργάζετο: 
ἦσαν γὰρ σκηνοποιοὶ τὴν τέχνην. 4 Διελέγετο δὲ ἐν τῇ 
συναγωγῇ κατὰ πᾶν σάββατον, ἔπειθέ τε ᾿Ιουδαίους καὶ 
Ἕλληνας. 

5 Ὡς δὲ κατῆλθον ἀπὸ τῆς Μακεδονίας ὅ τε Σιλᾶς 
καὶ ὁ Τιμόθεος, συνείχετο τῷ "Πνεύματι ὁ Παῦλος, δια- 
μαρτυρόμενος τοῖς ᾿Ιουδαίοις Τ τὸν Χριστὸν ᾿Ιησοῦν. 
6 ᾿Αντιτασσομένων δὲ αὐτῶν καὶ βλασφημούντων, ἐκτινα- 
ξάμενος τὰ ἱμάτια εἶπε πρὸς αὐτούς, “Τὸ αἷμα ὑμῶν 
ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν: καθαρὸς ἐγώ: ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς 
τὰ ἔθνη πορεύσομαι.“ 7 Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς 
οἰκίαν τινὸς ὀνόματι Τ᾿ Ιούστου, σεβομένου τὸν Θεόν, οὗ ἡ 
οἰκα ἦν συνομοροῦσα τῇ συναγωγῇ. ὃ Κρίσπτος δὲ ὁ 
ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσε τῷ Κυρίῳ σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ 
αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον καὶ 
ἐβαπτίζοντο. 

9 Εἶπε δὲ ὁ Κύριος “δι᾽ ὁράματος ἐν νυκτὶ" τῷ Παύλῳ, 
“Μὴ φοβοῦ, ἀλλὰ λάλει καὶ μὴ σιωτπτήσῃς, 10 διότι ἐγώ εἰμι 
μετὰ σοῦ καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε, διότι 
λαός ἐστί μοι πολὺς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ.“ Τ1 ᾿Εκάθισέ γτε 
ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας ἕξ διδάσκων ἐν αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ 
Θεοῦ. 
τ ἘΞ ΘΕΞΕΕΙΞΕΣ ΒΕ ΌΣ ΟΝ ΒΘ σον νβυδνσαοννενν  αὐ᾽  σσαυ δ 
.2 τεταχεναι Μρίν" νς διατεταχεναι ΜΡΙίΒΑ, ΤῈ οἵ 
“3 τὴν τέχνην ΜΡὶ͵ ΤΆ νβ τή τεχνη ΜΡΙ͂ΝΒΑ, Οἵ 
Θ τὴν κεφαλην ΜΧΒΑ, ΤΆ ὧγ νῈ τας κεφαλας Μ' 
“ὃ ἀκουοντες ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΤᾺ ΟΥ νς ακουσαντες Μ' 

ΤΌΝΒΑ νς Κ᾽) 1 ΠΝΒ νς Ψϑὲα 2 άΠΟ ΝΒΑ νυ.  Μ 
3 ργαζετο Α, ν5 ϑϑὲ; (ηργαζοντο κ"Β") 5 λογω ΝΒΑ νς ὲ 
5 Τειναι ΝΒΑ νς ϑ)ὲ 7 Γεισηλθεν ΝΑ, (ε νς 3918 
7 ΤΤιτιου Β᾽ (Τιτου Ν)νς 31 Α 9.“3412 ΝΒ νς Ψὲ; (εν οραματι Α) 
ΤΙ δὲ ΝΒΑ νυ. Μ 
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12 Γαλλίωνος δὲ Γἀνθυττατεύοντος τῆς ᾿Αχαΐας, κατ- 

ἐπέστησαν ὁμοθυμαδὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι τῷ Παύλῳ καὶ 

ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸ βῆμα, 13 λέγοντες ὅτι “Παρὰ τὸν 

νόμον οὗτος ἀναπείθει' τοὺς ἀνθρώπους σέβεσθαι τὸν 

Θεόν." 
14 μέλλοντος δὲ τοῦ Παύλου ἀνοίγειν τὸ στόμα, εἶπεν 

ὁ Γαλλίων πρὸς τοὺς ᾿Ιουδαίους, “Εἰ μὲν ϑΘοὖν ἦν ἀδίκημά 

τι ἢ ῥᾳδιούργημα πονηρόν, ὦ ᾿Ιουδαῖοι, κατὰ λόγον ἂν 

γἠνεσχόμην ὑμῶν: 15 εἰ δὲ "ζήτημά ἐστι περὶ λόγου καὶ 

ὀνομάτων καὶ νόμου τοῦ καθ᾽ ὑμᾶς, ὄψεσθε αὐτοί: κριτὴς 

ογὰρ ἐγὼ τούτων οὐ βούλομαι εἶναι." 16 Καὶ ἀπήλασεν 

αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ βήματος. 17 ᾿Επιλαβόμενοι δὲ πάντες "οὶ 

Ἕλληνεςχλ Σωσθένην τὸν ἀρχισυνάγωγον ἔτυπτον ἐμ- 

προσθεν τοῦ βήματος. Καὶ οὐδὲν τούτων τῷ [ΓἊαλλίωνι 

ἔμελλεν.2 

Ραμ! Βροίυγης ἴο Απἰοςἢ [ἢ δγΊ 

18 ᾽Ο δὲ Παῦλος ἔτι προσμείνας ἡμέρας ἱκανάς, τοῖς 

ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος, ἐξέπλει εἰς τὴν Συρίαν, καὶ σὺν 
αὐτῷ Πρίσκιλλα καὶ ᾿Ακύλας, κειράμενος τὴν κεφαλὴν 
ἐν Κεγχρεαῖς,: εἶχε γὰρ εὐχήν. 19 ᾿'Κατήντησε δὲ εἰς 
Ἔφεσον, καὶ ἐκεϊνους κατέλιπεν αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ εἰσ- 
ελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν ΓΖδιελέχθη τοῖς Ιουδαίοις. 
20 ᾿Ερωτώντων δὲ αὐτῶν ἐπὶ πλείονα χρόνον μεῖναι 
σππταρ᾽ αὐτοῖς, οὐκ ἐπένευσεν, 21 ἀλλ᾽ “Ιἀπετάξατο 
αὐτοῖς" εἰπτών,“ΠΔεῖ με πάντως τὴν ἑορτὴν τὴν ἐρχομένην 
ποιῆσαι εἰς ᾿Ιεροσόλυμα.ν Πάλιν δὲ ἀνακάμψω πρὸς 

ὑμᾶς, τοῦ Θεοῦ θέλοντος. “ΖΚαὶ ἀνήχθη" ἀτοὸ τῆς ᾿Εφέσου. 

113 ουτος αναπειθειῖ Μ, ΤΆ νς αναπειθειῖ οὐτος Μ'ΝΒΑ, Οε 

217 ἐμελλεν Ψὲνκ νς ἐμελεν ΒΑ, ΤΆ ΟΥ 
3719 και εκεινοὺς Μ' νς κακεινοὺῦς ΜΡΙΝΒΑ, ΤῈ Οὗ 

12 τανθυπατου οντος ΒΑ νς 93})ὲ 14 ΒΑ νυ. Μ 
14 τανεσχομην ΝΒΑ ν5 Μὲὶ 15 Γζητήηματα ΒΑ ν9. Μ 

15 ΟΝ ΒΑ νς 9)ὲ 17 ΠκΒΑ νς δὲ 18 “3412 ΚΒΑ νς Μὴ 

19 "'Ικατηντησαν ΝΒΑ ν5ς Μὲ 19 γξδιελεξατο ΒΑ νς Μὲ 

20 ὥνΒΑ ν-»ς ϑ)ὲ 21 “Γαπτοταξαμενος καὶ ΝΒΑ νϑ5 δὲ 

21 ΝΒΑ νος ὲ 21 ὌὍνΒα νς Μὲ 
21 ΓΣανηχθη ΒΑ ν5 ϑϑὲ; (ανηχθη δε ΝΜ) 
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22 Καὶ κατελθὼν εἰς Καισάρειαν, ἀναβὰς καὶ ἀσττασάμενος 

τὴν ἐκκλησίαν, κατέβη εἰς ᾿Αντιόχειαν. 23 Καὶ ποιήσας 

χρόνον τινὰ ἐξῆλθε, διερχόμενος καθεξῆς τὴν Γαλατικὴν 

χώραν καὶ Φρυγίαν, ἐπιστηρίζων πάντας τοὺς μαθητάς. 

Αρο!!οσ5 Ργθᾶςῇθ9 ἰη Ερῇθϑιυϑβ 

24 ᾿Ιουδαῖος δέ τις ᾿Απολλὼς ὀνόματι, ᾿Αλεξανδρεὺς τῷ 

γένει, ἀνὴρ λόγιος, κατήντησεν εἰς Ἔφεσον, δυνατὸς ὧν ἐν 

ταῖς Γραφαῖς. 25 Οὗτος ἦν κατηχημένος τὴν ὁδὸν τοῦ 

Κυρίου, καὶ ζέων τῷ Πνεύματι ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς 

τὰ περὶ τοῦ Κυρίου, ἐπιστάμενος μόνον τὸ βάπτισμα 

Ἰωάννου. 26 Οὗτός τε ἤρξατο παρρησιάζεσθαι ἐν τῇ 

συναγωγῇ. ᾿Ακούσαντες δὲ αὐτοῦ “7 ̓Ακύλας καὶ Πρίσ- 

κιλλαιῖ προσελάβοντο αὐτὸν καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ 

ἐξέθεντο τὴν “Ζτοῦ Θεοῦ ὁδόν.: 27 Βουλομένου δὲ αὐ- 

τοῦ διελθεῖν εἰς τὴν ᾿Αχαΐαν, προτρεψάμενοι οἱ ἀδελφοὶ 

ἔγραψαν τοῖς μαθηταῖς ἀποδέξασθαι αὐτόν: ὃς παρα- 

γενόμενος συνεβάλετο πολὺ τοῖς πεπιστευκόσιν διὰ 

τῆς χάριτος: 28 εὐτόνως γὰρ τοῖς ᾿Ιουδαίοις διακατη- 

λέγχετο δημοσίᾳ, ἐπιδεικνὺς διὰ τῶν Γραφῶν εἶναι τὸν 

Χριστὸν ᾿Ιησοῦν. 

Ρ4α] Ιποίγαςῖς Τννοῖνο Ὠἰϑείρί θα οὐ μη 

Ί ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ᾿Απολλὼ εἶναι ἐν Κορίνθῳ, 

“ὦ διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη "'ἐλθεῖν εἰς 

Ἔφεσον, καὶ "Ζεὑρών τινας μαθητὰς 2 εἶπε Τ πρὸς αὐτούς, 

“ἰ Πνεῦμα ἍΛγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες 7΄ 

Οἱ δὲ ϑεἶπον πρὸς αὐτόν, “᾿Αλλ᾽ "οὐδὲ εἰ Πνεῦμα “Αγιόν 

ἐστιν ἠκούσαμεν." 

3 Εἶπτέ τε πρὸς αὐτούς,2 ΄“Ἑἰς τί οὖν ἐβαπτίσθητε 

Οἱ δὲ εἶττον, “Εἰς τὸ ᾿Ιωάννου βάπτισμα." 

"25 Κυριου Μ', ΤΆ ν5 Ιησου ΜΡΙ͂ΝΒΑ, (τε 
23 προς αὐτοὺς Μ'͵, ΤΆ ν5 -- ΜΗ͂ΝΒΑ, (τ 

26 1321 ΒΑ νς 26 2312 ΝΒΑ, [γε] νς Μ 

1 τκατελθειν ΚΑ, [(ε] νϑ ΒΒ 1 Γξευρειν ΝΒΑ νς "}))} 

2 τε ΚΒΑ νς )ὲ 2 ΟΚΒΑν- Μ 2 οὐδ ΝΒΑ νς })ὲ 
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4 Εἶπε δὲ Παῦλος, “᾿᾿Ιωάννης Θ'μὲν ἐβάπτισε βάπτισμα 
μετανοίας, τῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ᾽ αὐτὸν 
ἵνα πιστεύσωσι, τοῦτ᾽ ἔστιν, εἰς τὸν ΟΖΧριστὸν ᾿Ιησοῦν.΄΄ 

5 ᾿Ακούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου 
᾿Ιησοῦ. 6 Καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ Παύλου τὰς χεῖρας, 

ἦλθε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπ᾽ αὐτούς, ἐλάλουν τε γλώσ- 
σαις καὶ "τροεφήτευον. 7 Ησαν δὲ οἱ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ 

δεκαδύο. 

Ραμ] Ργθᾶςῇθς ἴννο Υθϑῖς ἰῇ ἔρῆθϑις 

8 Εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο, ἐπὶ μῆ- 
νας τρεῖς διαλεγόμενος καὶ πείθων ϑτὰ περὶ τῆς βασιλείας 
τοῦ Θεοῦ. 9 ᾽ΩῶΩς δέ τινες ἐσκληρύνοντο καὶ ἠπείθουν, 
κακολογοῦντες τὴν ᾿Οδὸν ἐνώπιον τοῦ πλήθους, ἀποστὰς 

ἀπ᾽ αὐτῶν ἀφώρισε τοὺς μαθητάς, καθ᾽ ἡμέραν δια- 
λεγόμενος ἐν τῇ σχολῇ Τυράννου τινός. 10 Τοῦτο δὲ 

ἐγένετο ἐπὶ ἔτη δύο, ὥστε πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν 
᾿Ασίαν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ Κυρίου 9 ᾿Ιησοῦ, ᾿Ιουδαίους 

τε καὶ Ἕλληνας. 

Μιγαοίθς Μαρηϊίγ [6 ΝΑΠΊΘ οὔ [Θς 9 

ΤΊ Δυνάμεις τε' οὐ τὰς τυχούσας “ἐποίει ὁ Θεὸς διὰ 
τῶν χειρῶν Παῦλου, 12 ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας 
Γἐπιφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια ἢ 
σιμικίνθια, καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ᾽ αὐτῶν τὰς νόσους, 
τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ “ἐξέρχεσθαι ἀπ᾽ αὐτῶν." 
13 ᾿Επεχείρησαν δέ τινες "ἰἀάτπτὸ τῶν περιερχομένων 
᾿Ιουδαίων ἐξορκιστῶν ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ 
πνεύματα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ᾿ἰΙησοῦ, 

111] τε ΜΝΒΑ, ΤῈ (γι νς δε Μ' 

4 ΟἹ 2 χΒᾳ νς )ὲ 6 ΟΝΒΑ νς ψϑὲ, [οε] 
6 "“επροφητεῦυον ΝΒΑ ν-ς δὲ 7 "δωδεκα ΝΒΑ ν5Μ 
8 9Β νς Ψέκα, [(γ] 9 Ον"Βα νς "ὲ 10 ΒΑ ν9 Μ 
ΤΊ 231 ΚΒΑ νς )ὲ 12 ταποφερεσθαι ΝΒΑ ν.Μ 
12 'εκπορευεσθαι ΝΒΑ ν5. Μ 13 Γίκαι ΝΒΑ ν.  Μ 

441 Α(Τ5ὅ 19:14-22 

λέγοντες, “2 Ορκίζομεν ὑμᾶς τὸν ᾿Ιησοῦν ὃν Φὁ Παῦλος 

κηρύσσει. 14 Ἦσαν δέ τινες “υἱοὶ Σκευᾶ ᾿Ιουδαίου 

ἀρχιερέως ἑπτὰ" Θοἱ τοῦτο ποιοῦντες. 

15 ᾿Αποκριθὲν δὲ τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν εἶπε Τ' “Τὸν Τ2 

᾿Ιησοῦν γινώσκω καὶ τὸν Παῦλον ἐπίσταμαι, ὑμεῖς δὲ τίνες 

ἐστέ 16 Καὶ "'ἐφαλλόμενος ἐπ᾽ αὐτοὺς ὁ ἄνθρωπος" 

ἐν ᾧ ἦν τὸ πνεῦμα τὸ πονηρόν, ϑκαὶ κατακυριεύσαν' 

γζαὐτῶν ἴσχυσε κατ᾽ αὐτῶν, ὥστε γυμνοὺς καὶ τετραυ- 

ματισμένους ἐκφυγεῖν ἐκ τοῦ οἴκου ἐκείνου. 17 Τοῦτο 

δὲ ἐγένετο γνωστὸν πᾶσιν ᾿Ιουδαίοις τε καὶ ἝὝλλησι 

τοῖς κατοικοῦσι τὴν Ἔφεσον, καὶ ἐπέπεσε φόβος ἐπὶ 

πάντας αὐτούς, καὶ ἐμεγαλύνετο τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου 

᾿Ιησοῦ. 18 Πολλοί τε τῶν πεπιστευκότων ἤρχοντο ἐξομο- 

λογούμενοι καὶ ἀναγγέλλοντες τὰς πράξεις αὐτῶν. 

19 ἱΙκανοὶ δὲ τῶν τὰ περίεργα πραξάντων συνενέγκαντες 

τὰς βίβλους κατέκαιον ἐνώπιον πάντων: καὶ συνεψήφισαν“ 

τὰς τιμὰς αὐτῶν καὶ εὗρον ἀργυρίου μυριάδας πέντε. 

20 Οὕτω κατὰ κράτος ὁ λόγος τοῦ Κυρίου" ηὔξανε καὶ 

ἴσχυεν. 

᾿οηγθίγις5 Εοπηθηΐς [πη 6 Ερἤθϑοίδη Κἰοΐ 

21 ᾽ῶς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα, ἔθετο ὁ Παῦλος ἐν τῷ 

Πνεύματι, διελθὼν τὴν Μακεδονίαν καὶ ᾿Αχαΐαν, πορεύ- 

εσθαι εἰς ο᾿Ιερουσαλήμ, εἰττὼν ὅτι “Μετὰ τὸ γενέσθαι με 
ἐκεῖ, δεῖ με καὶ Ρώμην ἰδεῖν." 22 ᾿Αποστείλας δὲ εἰς τὴν 

Μακεδονίαν δύο τῶν διακονούντων αὐτῷ, Τιμόθεον καὶ 

Ἔραστον, αὐτὸς ἐπέσχε χρόνον εἰς τὴν ᾿Ασίαν. 

"160 κατακυριευσαν ΜΑ νς κατακυριευσας ΚΒ, ΤΆ Οἵ 
217 γνωστον πασιν ΜΝΒΑ, ΤᾺ (γε ν5 πασιν γνωστον Μ' 
319 συνεψηφισαν ΜΝΒΑ, ΤᾺ Οε νΞ» συνεψηφισαντο Μ' 

12 ΓΖορκιζω ΝΒΑ ν9. Μ 13 ΟΚΒΑ ν9 Μ 14 "τινος Β νε Ψὲναᾳ 

14 “2.51 ΚΒ (Σκευια οι Σκευα ΑἹ) ν5 ϑὲ 14 ὁμΒα νς 9)ὲ 
15 τίαυτοις ΞΒΑ ν5. Μ 15 Τῶμεν Β, [0] ν5 ϑὲκ'ὰ 
16 εφαλομενος Ν'ΒΑ ν5 Μὲ 16 “3412 ΚΒΒΑ ν9.  Μ 
16 ΒΑ νς Μδ" 16 γζΣαμφοτερων ΝΒΑ ν5 Μὲ 
20 “3412 κ'ΒΑ νς Μὶ 21 ᾿ἸΙεροσολυμα ΝΒΑ ν5 Μ 
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23 Ἐγένετο δὲ κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον τάραχος 
οὐκ ὀλίγος περὶ τῆς ᾿Οδοῦ. 24 Δημήτριος γάρ τις ὀνό- 
ματι, ἀργυροκόπος, ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς ᾿Αρτέμιδος, 
παρείχετο τοῖς τεχνίταις “ἐργασίαν οὐκ ὀλίγην," 25 οὗς 
συναθροίσας, καὶ τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα ἐργάτας, εἶπεν, 

“ΓΑνδρες, ἐπίστασθε ὅτι ἐκ ταύτης τῆς ἐργασίας ἡ 
εὐπορία "ἡμῶν ἐστι. 26 Καὶ θεωρεῖτε καὶ ἀκούετε ὅτι οὐ 
μόνον ᾿Εφέσου ἀλλὰ σχεδὸν πάσης τῆς ᾿Ασίας ὁ Παῦλος 
οὗτος πείσας μετέστησεν ἱκανὸν ὄχλον, λέγων ὅτι οὐκ εἰσὶ 
θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν γινόμενοι. 27 Οὐ μόνον δὲ τοῦτο 
κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ 
τῆς μεγάλης θεᾶς ἱερὸν ᾿Αρτέμιδος' εἰς οὐθὲν2 λογισθῆναι, 
μέλλειν Γδὲ καὶ καθαιρεῖσθαι “τὴν μεγαλειότητα" αὐτῆς, ἣν 
ὅλη ἡ ᾿Ασία καὶ ἡ οἰκουμένη σέβεται." 

28 ᾿Ακούσαντες δὲ καὶ γενόμενοι πλήρεις θυμοῦ, ἔκραζον 

λέγοντες, “Μεγάλη ἡ ΄Αρτεμις ᾿Εφεσίων!"΄ 29 Καὶ ἐπλήσθη 

ἡ πόλις ὅλη τῆς συγχύσεως, ὥρμησάν τε ὁμοθυμαδὸν εἰς 
τὸ θέατρον, συναρπάσαντες [άϊον καὶ ᾿Αρίσταρχον 
Μακεδόνας, συνεκδήμους: Παύλου. 30΄Τοῦ δὲ Παύλου) 
βουλομένου εἰσελθεῖν εἰς τὸν δῆμον, οὐκ εἴων αὐτὸν οἱ 
μαθηταί. 931 Τινὲς δὲ καὶ τῶν ᾿Ασιαρχῶν, ὄντες αὐτῷ φίλοι, 
πέμψαντες πρὸς αὐτόν, παρεκάλουν μὴ δοῦναι ἑαυτὸν εἰς 
τὸ θέατρον. 32 Αλλοι μὲν οὖν ἄλλο τι ἔκραζον, ἦν γὰρ ἡ 
ἐκκλησία συγκεχυμένη, καὶ οἱ πλείους οὐκ ἤδεισαν τίνος 
"ἕνεκεν συνεληλύθεισαν. 33 ᾿Εκ δὲ τοῦ ὄχλου Γπροεβίβασαν 
᾿Αλέξανδρον, προβαλόντωνϑ" αὐτὸν τῶν ᾿Ιουδαίων. Ὁ δὲ 
᾿Αλέξανδρος, κατασείσας τὴν χεῖρα, ἤθελεν ἀπολογεῖσθαι 

"27 '᾿ιερον Αρτεμιδος Μ' νς Αρτεμιδος Ιερον ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΤῈ Οε 

227 ουθεν ΜΡΙ͂ΝΒΑ, (ε νς οὐδεν Μὶ, ΤΆ 

329 τῃς 3) κ᾽ΒΑ, Οὐ νς -- ΤᾺ 

429 συνεκδημους 3ὲΝΒΑ, Οὐ νς Ἐ τοῦ ΤᾺ 
533 προβαλοντων ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΤᾺ (γε ν5 προβαλλοντων Μ' 

24 “οὐκ ολιγην ἐεργασιαν ΒΑ (οὐχ ίοτ οὐκ Ν)νς ))ὲ 
25 μιν ΒΑ ν.  Μ 27 ΤΕ ΝΒΑ ΝΜ 
27 “της μεγαλειοτητος ΒΑ ν.Μ 29 ΟνβΒα νς Μὲ 

30 “Παυλου δε π'ΒΑ νς Μϑὶ 32 Γενεκα ΝΒΑ νς5 ϑ)ὲ 
33 Γσυνεβιβασαν ΒΑ ν»5ς ϑ))ὲ 
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τῷ δήμῳ. 34 ᾿Επιγνόντες!' δὲ ὅτι ᾿Ιουδαϊός ἐστι, φωνὴ 

ἐγένετο μία ἐκ πάντων ὡς ἐπὶ ὥρας δύο κραζόντων, 

“Μεγάλη ἡ Αρτεμις ᾿Εφεσίων"΄ 

35 Καταστείλας δὲ ὁ γραμματεὺς τὸν ὄχλον φησίν, 

“Ἄνδρες ᾿Εφέσιοι, τίς γάρ ἐστιν Γἄνθρωπος ὃς οὐ γινώσκει 

τὴν ᾿Εφεσίων πόλιν νεωκόρον οὖσαν τῆς μεγάλης “θεᾶς 

᾿Αρτέμιδος καὶ τοῦ Διοπετοῦς 36 ᾿Αναντιρρήτων οὖν 

ὄντων τούτων, δέον ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλμένους ὑττάρχειν 

καὶ μηδὲν προπετὲς πράσσειν.2 37 ᾿ηγάγετε γὰρ τοὺς 

ἄνδρας τούτους, οὔτε ἱεροσύλους οὔτε βλασφημοῦντας τὴν 

θεὸν" γὑμῶν. 38 Εἰ μὲν οὖν Δημήτριος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 

τεχνῖται ἔχουσι πρός τινα λόγον, ἀγοραῖοι ἄγονται, καὶ 

ἀνθύττατοί εἰσιν: ἐγκαλείτωσαν ἀλλήλοις. 39 Εἰ δέ τι “περὶ 

ἑτέρων" ἐπιζητεῖτε, ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσετοαι. 

40 Καὶ γὰρ κινδυνεύομεν ἐγκαλεῖσθαι στάσεως περὶ τῆς 

σήμερον, μηδενὸς αἰτίου ὑπάρχοντος περὶ οὗ οὐ 

δυνησόμεθα δοῦναι6 λόγον Τ τῆς συστροφῆς ταύτης." 

41 Καὶ ταῦτα εἰπών, ἀπέλυσε τὴν ἐκκλησίαν. 

Ραμ! Τγάνοὶς ’ῃ ΟΥΘΘΟΘ 

“,. δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον, "'προσκα- 

λεσάμενος ὁ Παῦλος τοὺς μαθητὰς καὶ Τ ἀσπα- 

σάμενος, ἐξῆλθε "Ζπορευθῆναι εἰς τὴν Μακεδονίαν. 

2 Διελθὼν δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα καὶ παρακαλέσας αὐτοὺς 

λόγῳ πολλῷ, ἦλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα. 3 Ποιήσας τε μῆνας 

134 εἐπιγνοντες ΨὲνκΒΑ, οε νς ἐπιγνοντων ΤᾺ 
236 πρασσειν 3 ΝΒΑ, Οε νς πραττεῖιν ΤΆ 

337 θεον ΨένΒΑ, οἍ νς θεαν ΤΆ 
438 εχουσι(ν) προς τινα λογον ΝΒΑ, οὐ νβ προς τινα λογον 

εχουσιν ΤΆ 

540 οὐ ΜΝΒΑ, [0γ] νβ - Λ ΤΕ 

540 δουναι ΜΡρ' νς αἀπτόοδουναι ΜρΡΙΝΒΑ, ΤΕ Οὐ 

25 Γανθρώττζων ΒΑ ν5Μ 35 ΒΑ ν9 Ὁ Μ 

37 μων ΝΒΑ ν5 Μὴ 39 !περαιτερω Β ν5 ΨΕΝΑ 

40 Τπτερι ΒΑ νυ. ἋΜ 1 'μεταπεμψαμενος ΝΒ ν5 Ψὲα 

Τ1Τπαρακαλεσας ΝΒΑ ν5Μ 1 "ὥΖπορευεσθαι ἘΒΑ νϑ5 )ὲ 

ΤΟΝ νς ΜΑ 
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τρεῖς, γενομένης αὐτῷ ἐπιβουλῆς; ὑττὸ τῶν ᾿Ιουδαίων 
μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν Συρίαν, ἐγένετο γνώμη τοῦ 
ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας. 4 Συνείπετο δὲ αὐτῷ Βἄχρι 
τῆς ᾿Ασίαςχ Σώπτατρος Τ βεροιαῖος,Ὠ Θεσσαλονικέων δὲ 
᾿Αρίσταρχος καὶ Σεκοῦνδος, καὶ Γάϊος Δερβαῖος, καὶ 
Τιμόθεος, ᾿Ασιανοὶ δὲ Τυχικὸς καὶ Τρόφιμος. 5 Οὗτοιτ 
προσελθόντες ἔμενον ἡμᾶς ἐν Τρῳάδι. 6 Ἣμεϊς δὲ 
ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας τῶν ἀζύμων ἀπὸ 
Φιλίππτων, καὶ ἤλθομεν πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν Τρῳάδα ἄχρις 
ἡμερῶν πέντε, Γοὗ διετρίψαμεν ἡμέρας ἑπτά. 

Ραι! Μη ςίοις αἱ Τγοᾶς 

7 Ἔν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, συνηγμένων “τῶν 
μαθητῶν" κλάσαι ἄρτον, ὁ Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς, 
μέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον, παρέτεινέ τε τὸν λόγον 
μέχρι μεσονυκτίου. ὃ Ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ 
ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν συνηγμένοι. 9 "Καθήμενος δέ τις νεανίας 
ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφερόμενος ὕπτγνῳ 
βαθεῖ, διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχθεὶς 
ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω καὶ ἤρθη 
νεκρός. 

1Τ0 Καταβὰς δὲ ὁ Παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ, καὶ συμ- 
περιλαβὼν εἶπε, “Μὴ θορυβεῖσθε, ἡ γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ 
ἐν αὐτῷ ἐστιν. 1] ᾿Αναβὰς δὲ καὶ κλάσας Τ ἄρτον καὶ 
γευσάμενος, ἐφ᾽ ἱκανόν τε ὁμιλήσας “ἄχρις αὐγῆς, οὕτως 
ἐξῆλθεν. 12 Ἤγαγον δὲ τὸν παῖδα ζῶντα, καὶ παρ- 
ἐκλήθησαν οὐ μετρίως. 

.3 αυτω επιβουλης Μ, ΤᾺ νΞς επιβούλης αὐτω Μ'ΧΝΒΑ, Οε 
24 Βεροιαιος ΜΡΙΒΑ, ΤΆ Οε νβ Βερροιαιος Μὶ νς Βεροιος ἈΝ 
5 προσελθοντες ΜΝΒ'"Α"“ νς προελθοντες Μ', ΤᾺ Οε 
46 αχρις Μὶ͵ ΤᾺ ν5 αχρι ΜΡΙΒΑ, (γ νς ἀπὸ ν 
57 κλασαι ΦθΊΧΒΑ, Ογ ν5 του κλασαι ΤῈ 
68 ημεν 3ΈΚΒΑ, οἵ νς ησαν ΤῈ 

3 Γγνωμῆης ΝΒΊ᾿Α νς Μὲ 4 ΠκΒ νς Ἅ1Α 4 ΤΠυρρου ΝΒΑ ν5. Μ 
5. ἴδε ΝΒΑν-. ἍΜ 6 Γοπου ΝΑ νς Ψ9ὲΒ 7 ἥμων ΒΒΑν.Μ 
9 “καθεζομενος ΝΒΑ νς Ψὲ ΤΊ ττον 6 (ᾳ.γν45)νς )ὲ 
ΤΊ “αχρι ΝΒΑ νς Ψϑὲο" 
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ΕΓΟΠῚ Ἰγοδᾶς ἴο Μιϊθίμς 

13 Ἥμεϊς δέ, προσελθόντες! ἐπὶ τὸ πλοῖον, ἀνήχθημεν 

γεἰς τὴν ἤΑσσον, ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν 

Παῦλον, οὕτω γὰρ “ἦν διατεταγμένος,) μέλλων αὐτὸς 

πεζεύειν. 14 'ῶς δὲ συνέβαλεν: ἡμῖν εἰς τὴν Ασσον, 

ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην. 15 Κἀκεῖθεν 

ἀποπλεύσαντες, τῇ ἐπιούσῃ κατηντήσαμεν “ἀντικρὺ Χίου, 

τῇ δὲ ἑτέρᾳ παρεβάλομεν εἰς Σάμον: “καὶ μείναντες ἐν 

Τρωγυλλίῳ, τῇ" ἐχομένῃ ἤλθομεν εἰς Μίλητον. 16 “Γ᾿ Ἔκρινε 

γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γενῆ: 

ται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, ἔσπευδε γάρ, εἰ 

δυνατὸν "Ζήν αὐτῷ, τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς γενέσθαι 

εἰς Ἱεροσόλυμα. 

Ραμ! Εχῃοιῖς [ῃ6 Ερῃθοίδη Εἰ αθο 

17 ᾿Απὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον μετε- 

καλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας. 18 Ως 

δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτόν, εἶπεν αὐτοῖς, ΄“΄ Ὑμεῖς 

ἐπίστασθε ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ᾽ ἦ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν 

᾿Ασίαν πῶς μεθ᾽ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην, 

19 δουλεύων τῷ Κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ 

οπολλῶν δακρύων καὶ πειρασμῶν τῶν συμβάντων μοι ἐν 

ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν ᾿Ιουδαίων: 20 ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην 

τῶν συμφερόντων τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν καὶ διδάξαι ὑμᾶς 

δημοσίᾳ καὶ κατ᾽ οἴκους, 21 διαμαρτυρόμενος ᾿Ιουδαίοις τε 

καὶ Ἕλλησι τὴν εἰς τὸν’ Θεὸν μετάνοιαν καὶ πίστιν ϑτὴν εἰς 

τὸν Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν.5" 22 Καὶ νῦν ἰδού, “ἐγὼ δεδεμένος 

"13 προσελθοντες ΜΒ᾽Α νς προελθοντες δ΄, ΤᾺ ΟΥ 

“14 συνεβαλεν ΜΟ, ΤᾺ ν5 συνεβαλλεν ΜΙΒΑ, Οε νς συνεβαλλον ἈΝ" 
318 αφ ΜΘ (μ.γ}45), ΤᾺ (ε ν5 -- Μ' 

121 τον ΜΑ, ΤᾺ νς - ΜΙΝΒΟ, ΟσἋ 

"21 Ιησουν ΜΡΙΒ, ΟΥ ν5 ἜΧριστον ΜρίΝΑΟ, ΤῈ 

13 τεπι 6 (κ.μ45)νς 9) 

13 'διατεταγμενος ην ΝΑ (διατεταγμενον ἣν Β") νῈ Ψὲ; (εντε- 
ταλμενος ην () 15 “αντικρυς Θ (μ..»45)ν5.}Μ 
15 “τη δὲ 6 (ᾳ.ν»45) νς δὲ 16 Γ'κεκρικει ΒΑ" (κεκρει Βἢ) νς Μὲ 

16 γξΖειη 6 (ᾳ.ν»45)νς Ν})} 19 ΟνΒα νς 3ὲς 21 96 (ᾳ...45) νς ϑ9)ὲ 

22 56 (κ.ν45)νς 3)ὲ 
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τῷ πνεύματι πορεύομαι εἰς ᾿Ιερουσαλήμ, τὰ ἐν αὐτῇ 
συναντησοντά μοι μὴ εἰδώς, 23 πλὴν ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ 
Αγιον κατὰ πτόλιν διαμαρτύρεται Τ λέγον ὅτι δεσμά ἵμε καὶ θλίψεις μένουσιν. 24 ᾿Αλλ᾽ οὐδενὸς "λόγον “ποιοῦμαι, οὐδὲ 
ἔχω" τὴν ψυχήν ὁμου τιμίαν ἐμαυτῷ, ὡς τελειῶσαι τὸν 
δρόμον μου Ὀμετὰ χαρᾶς,Ν καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον 
παρὰ τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον 
τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. 

25 “Καὶ νῦν ἰδού, ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε τὸ 
πρόσωπόν μου ὑμεῖς τάντες ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων τὴν 
βασιλείαν στοῦ Θεοῦ. 26 Διὸ! μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ 
σήμερον ἡμέρᾳ ὅτι καθαρὸς Γἐγὼ ἀπὸ τοῦ αἵματος 
πάντων. 27 Οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι “ ὑμῖν 
πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ.ϊ 28 Προσέχετε Θούῦν ἑαυτοῖς 
ΚΑῚ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ ἍΑγιον 
ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ,2 ἣν περιετοιήσατο διὰ τοῦ “ἰδίου αἵματος." 29 “᾿Εγὼ 
γὰρ᾽ οἶδα ὁτοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς, μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου, 30 καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διε- στραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν. 
31 Διὸ γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα 
ἕκαστον. 

32 “Καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς, Ο'ἀδελφοί, τῷ Θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ τῷ δυναμένῳ “ἐποικοδομῆσαι καὶ δοῦναι οἐὑμῖν Τ κληρονομίαν ἐν τοῖς ------Ἠ.--ᾧΦὠἈ;-ρρΦ ΦΦΘΦΘΦΘῬΘῬΘῬΡῬΡῬΟΦῬΦ ΦὋΦὋΦὋΦὋΦὋΦὋΦὋΦὋΦ Φ 
126 διο Μρίς, ΤΆ νς διοτι ΜΡΙίνΒΑ, σὺ 
“28 Κυριου και Θεου Μρι"α4 κς Κυριου του Θεου Μρί"α γς Θεοῦ ΝΒ ΤῈ (ε νς Κυριου ΑΓ" 
---------- Ὁ Ὁ ὉῸΘῸΘῸ Ξ Θ2ἔῪἍ͵ῦ ὄ᾽ἢὃὁ ὁ 
23 ἴμοι 6 (ᾳ.μ45) νς  Μ 23 72316 (ᾳ.μ45)ν.- Μ 
24 γλογου ΚΊΒΟ νς 1 Α 24 71 κ'ΒΟ νς 99ὲ; (321 Α) 24 96 (ᾳ(.μή5ν.- Μ 24 ὈψΒΑ νς 3)ὶς 25 ΠΘ (ᾳ.μ45) νς 3} 26 Γειμι ΝΒῸ νς ΜΑ 27 2.61 κ'ΒΟ νς 3) ̓Α 28 ΟΝΒΑ νς 9)ὲς 28 “αιματος του ἰδιου 6 (μ.μ45)νς Μ 
29 'ἐγω ΜΈΑΟ" νς ϑ))}: (οτι εγω Β) 29 96 (μ.μ45) νς 3) 32 ΟἸκΒαᾳ νς ϑὲς 32 Γοικοδομησαι 6 (μ.μ.45) νς 9} 32 ΟὔνΒαᾳ νς 3)}ς 32 ττην Θ (μ.γ45) νς 3)} 
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ἡγιασμένοις πᾶσιν. 33 ᾿Αργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ 
οὐδενὸς ἐπεθύμησα. 34 Αὐτοὶ' γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις 
μου καὶ τοῖς οὖσι μετ᾿ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται. 
35 Πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἀν- 
τιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν 
λόγων: τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ ὅτι αὐτὸς εἶττε, “Μακάριόν ἐστι 
μάλλον διδόναι ἦ ἢ λαμβάνειν .΄ “ 

36 Καὶ ταῦτα εἰττών, θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ, σὺν πᾶσιν 
αὐτοῖς προσηύξατο. 37 ᾿Ικανὸς δὲ ἐγένετο κλαυθμὸς 4 
πάντων, καὶ ἐπιπεσόντες ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ Παύλου 
κατεφίλουν αὐτόν, 38 ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τῷ λόγῳ ᾧ 
εἰρήκει ὅτι οὐκέτι μέλλουσι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ θεωρεῖν. 
Προέπεμπον δὲ αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον. 

ννᾷγη! 85 Οἡ ἴΠ6 [οὐ γπηθυ ἴο [ΘΓ 94 ΠῚ 

Ως δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς ἀποστπασθέντας 
2 ἀπ αὐτῶν, εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν 
Κῶν," τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν Ρόδον, κἀκεῖθεν εἰς Πάταρα- 
2 καὶ εὑρόντες πλοῖον διαπερῶν εἰς Φοινίκην, ἐπιβάντες 
ἀνήχθημεν. 3. ""᾿Αναφάνεντες δὲ τὴν Κύπρον καὶ κατα- 
λιπόντες αὐτὴν εὐώνυμον, ἐπλέομεν εἰς Συρίαν, καὶ 
"“κατήχθημεν εἰς Τύρον, ἐκεῖσε γὰρ “ἦν τὸ πλοῖονϊ 
ἀποφορτιζόμενον τὸν γόμον. 4 Καὶ ἀνευρόντες“ μαθητάς, 
ἐπεμείναμεν αὐτοῦ ἡμέρας ἑπτά, οἵτινες τῷ Παύλῳ 
ἔλεγον διὰ τοῦ Πνεύματος μὴ "ἀναβαίνειν εἰς -᾿Ιερουσαλήμ. 
5 Ὅτε δὲ ἐγένετο ἡμᾶς ἐξαρτίσαι τὰς ἡμέρας, ἐξελθόντες 
ἐπορευόμεθα, προπεμπόντων ἡμᾶς πάντων σὺν γυναιξὶ) 

ΙπὩπὀὄυσσ πο ΠΝΝΝΒΒΒΒΝΒΒΙΒΝΝΝΝΝΒΝΝΝΝΝΝΑΝΒΝΝΝΝΒΝΝΕΝΝΝΝΝΝΝΝΟΝΝΟΝΒΒΒΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΕΝΒΒΒΝΝΝΒΒΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΒΝΒΒΝΒΟΒΟΒΒΒΒΒΒΒΌΟΝΟΝ 

34 αὐτοι 3391 6 (κ.γ»45), Οὐ νς Ἐ δε ΤᾺ 
“35 τῶν λογων ΜΡΙΘ (μ.}45), ΤᾺ Οε ν5 τον λογον Μὶ 
35 μαλλον διδοναι 339 6 (α.γ0.45), Οὐ νς διδοναι μαλλον ΤΆ 
437 ἐγενετο κλαυθμος Μὶ, ΤΆ νϑ κλαυθμος εγενετο ΜΡ (μ.γ.45), 
(ει 

"1 Κων Μὶ͵ ΤᾺ ν5ς Κω ΜΡΙΘ (μ.μ45), Οὲ 
“4 και ἀνευροντες Μ νΞς ανευροντες δε τους Θ (μ..»45), Οὐ νς καὶ 
ἄνεύυροντες τους ΤΆ 

2 "'ἰάναφαναντες ΚΒ" ν5ς ϑὲΑς 3 ΓΖκατήηλθομεν ΝΒΑ ν5 Μϑὲς 
2.5231 6 (κ.γ45)νς 99 4 Γεπιβαινειν 6 (ᾳ..545) νς Ψ3)ὲ 
4 Ἱεροσολυμα 6 (μ.»45)ν. Μ 
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καὶ τέκνοις ἕως ἔξω τῆς πόλεως, καὶ θέντες τὰ γόνατα ἐπὶ 
τὸν αἰγιαλὸν Γπροσηυξάμεθα. 6 'Καὶ ἀσπασάμενοι ἀλλή- 
λους, Γἐπέβημεν εἰς τὸ πλοῖον, ἐκεῖνοι δὲ ὑπέστρε- 

Ψαν εἰς τὰ ἴδια. 
7 Ἡμεῖς δέ, τὸν πλοῦν διανύσαντες ἀπὸ Τύρου, 

κατηντήσαμεν εἰς Πτολεμαΐδα, καὶ ἀσπασάμενοι τοὺς 

ἀδελφοὺς ἐμείναμεν ἡμέραν μίαν παρ᾽ αὐτοῖς. 8 Τῇ δὲ 
ἐπαύριον ἐξελθόντες οἱ περὶ τὸν Παῦλον ἠλθον' εἰς 
Καισάρειαν: καὶ εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκον Φιλίττττου τοῦ 
εὐαγγελιστοῦ, ὄντος ἐκ τῶν ἑπτά, ἐμείναμεν τιαρ᾽ αὐτῷ. 
9 Τούτῳ δὲ ἦσαν θυγατέρες παρθένοι τέσσαρες προ- 
φητεύουσαι. 10 ᾿Επιμενόντων δὲ Θἡμῶν ἡμέρας πλείους, 
κατῆλθέ τις ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας προφήτης ὀνόματι 
“Αγαβος. 

ΤΊ Καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου, 
δήσας τε αὐτοῦ" τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας εἶπε, “Τάδε 
λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ ἽἍΛγιον, “Τὸν ἄνδρα οὗ ἐστιν ἡ ζώνη 
αὕτη οὕτω δήσουσιν ἐν ᾿Ιερουσαλὴμ οἱ ᾿Ιουδαῖοι καὶ 

παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν.' ΄ 12 'Ωῶς δὲ ἠκούσαμεν 
ταῦτα, παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς τε καὶ οἱ ἐντόπιοι τοῦ μὴ 

ἀναβαίνειν αὐτὸν εἰς ᾿Ιερουσαλήμ. 
13 ᾿Απεκρίθη τεξ ὁ Παῦλος, “Τί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ 

συνθρύπτοντές μου τὴν καρδίαν ᾿Εγὼ γὰρ οὐ μόνον 

δεθῆναι ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ ἑτοίμως ἔχω 
ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ.΄ 

"δ οἱ περι τον Παυλον ηλθον Μ', ΤᾺ νΞς ηλθομεν ΜΡῚΘ (μ.»55), (τ 

28 εὐαγγελιστου Ψ3ϑὲΟ (α.ν»45), Οὐνς Ἐτου ΤΆ 

311 τους ποδας και τας χειρας ϑὲπκβΒο, ΟΥν νς τας χειρας και τους 
πόδας Α, ΤΆ 

413 ἀπεκριθη τε Μ νΞς τοτε απεκριθη ΝΒΑ, (ε νβ τοτε απὲεκριθη 

δε (' νς αἀπεκριθη δε ΤΆ 

9 "προσευξαμενοι 6 (μ.μ»45)ν. Μ 
6 “απησπασαμεθα αλληλοὺυς και ΝΒ (απεσπασαμεθα (Ὁ; απη- 
σπασμεθα Α)νς 93}) δ΄ ανεβημεν κ'ΑΟ νΞ5 Μ; (ενεβημεν Β) 
9 7132 ΚΝΒΑ νς 3ὲ; (213 ο) 10 9ΒΑΟ νς 3ὲ; (αυτων κὉ) 

1ΤΤ “εαὐτου Θ (ᾳ.γν5)ν.-Μ 

449 Α(ΤΘΈ 21:14-25 

14 Μὴ πειθομένου δὲ αὐτοῦ, ἡσυχάσαμεν εἰπόντες, ““Τὸ 
θέλημα τοῦ Κυρίουϊ γενέσθω.“ 

Ραμ] [5 ἰ)γρθα ἴο (οηποει αἴθ Ηἰς συ ες 

150 Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ἐπισκευασάμενοιξ 
ἀνεβαίνομεν εἰς -᾿Ιερουσαλήμ. 16 Συνῆλθον δὲ καὶ τῶν 
μαθητῶν ἀπὸ Καισαρείας σὺν ἡμῖν, ἄγοντες παρ᾽ ᾧ 
ξενισθῶμεν, Μνάσωνί τινι Κυπρίῳ, ἀρχαίῳ μαθητῇ. 

17 Γενομένων δὲ ἡμῶν εἰς “Ἱεροσόλυμα, ἀσμένως 
“ἐδέξαντο ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί. 18 Τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰσήει ὁ 
Παῦλος σὺν ἡμῖν πρὸς ᾿Ιάκωβον, πάντες τε παρεγένοντο 
οἱ πρεσβύτεροι. 19 Καὶ ἀσπασάμενος αὐτούς, ἐξηγεῖτο 
καθ᾽ ἕν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἔθνεσι διὰ 
τῆς διακονίας αὐτοῦ. 

20 ΟἹ δὲ ἀκούσαντες ἐδόξαζον τὸν Κύριον," εἰπόντες: 
αὐτῷ, “Θεωρεῖς, ἀδελφέ, πόσαι μυριάδες εἰσὶν ᾿Ιουδαίων 
τῶν πεπιστευκότων, καὶ πάντες ζηλωταὶ τοῦ νόμου 
ὑπάρχουσι. 21 Κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ ὅτι ἀποστασίαν 
διδάσκεις ἀπὸ Μωσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας 
᾿Ιουδαίους, λέγων μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα μηδὲ 
τοῖς ἔθεσι περιπατεῖν. 22 Τί οὖν ἐστι “Πάντως δεῖ 
πλῆθος συνελθεῖν ἀκούσονται γὰρ ὅτι ἐλήλυθας. 
23 Τοῦτο οὖν ποίησον ὅ σοι λέγομεν: εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες 
τέσσαρες εὐχὴν ἔχοντες ἐφ᾽ ἑαυτῶν. 24 Τούτους παρα- 
λαβὼν ἁγνίσθητι σὺν αὐτοῖς καὶ δαττάνησον ἐπ᾽ αὐτοῖς. 
ἵνα "ξυρήσωνται τὴν κεφαλήν, καὶ "Σγνῶσι πάντες ὅτι 
ὧν κατήχηνται περὶ σοῦ οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ στοιχεῖς 
καὶ αὐτὸς τὸν νόμον φυλάσσων. 25 Περὶ δὲ τῶν 
ποὸὐὰὐπὐπ-ϊ πὠἀππσππσππὐσσσσ ΒΒΒΝΝΒΒΒΒΒΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΒΝΝΒΝΝΒΒΟΒΝΒΒΒΒΟΝΒΝΟΒΒΒΒΕΒΒΒΟΒΒΝΟΒΟΝΒΕΝΒΒΒΒΒΒΘΒΝΟΝΟΝ 

"14 γενεσθω Μ', ΤΆ ν5 γινεσθω ΜΡῚΘ (μ.γν45), Οε 
215 επισκευασαμενοι 333) ΒΑ, σε νς παρασκευασαμενοι ( ἡς απο- 
σκευασαμενοι ΤΆ νς ἐπισκευασαμενον Ν" 
20 Κυριον Μρ', ΤᾺ νς Θεον ΜΡῚ6 (μ.γ}45), Οε 
120 εἰποντες ΜΟ νς5 εἰπον τε ΒΑ, ΤᾺ οἵ ξὸιτ  το τ πππττ ω 
14 53412 Ο (ᾳ.γν45) νς 3)ὲ 15 ἸΙεροσολυμα Θ (μ.γ45) νς ϑ)ὲ 
ππει ο ονοος σ (.γ»45) ν᾿. Μ 20 "εν τοις ἰΙουδαιοις ΒΑΓ νς 

; (-- κ) 221 ΒΟ" γς Μ (1243 καὶ) 
22 Ομκεβρενα γς Ἅ)Α 24 γ'ξυρησονται ΝΒ" νς ΜΑΟ 
24 γτξγνωσονται ΕΒ (μ.μ»4 5) ν. Μ 245312 Ο ((γό5ν. Μ 
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πεπιστευκότων ἐθνῶν ἡμεῖς ἐπεστείλαμεν, κρίναντες 

μηδὲν τοιοῦτο τηρεῖν αὐτούς, εἰ μὴ φυλάσσεσθαι αὐτοὺς 

τό τε εἰδωλόθυτον καὶ στὸ αἷμα καὶ πνικτὸν καὶ πορνείαν 

Ρ4μ} [5 Ατγθοῖθα ἴῃ ἴῃ 6 ΤΟΠΊρΙθ 

26 Τότε ὁ Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας, τῇ ἐχομένῃ 

ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσήει εἰς τὸ ἱερόν, διαγγέλλων 

τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ ἕως οὐ 

προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν ἡ προσφορά. 

27 'Ως δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συντελεῖσθαι, οἱ ἀπὸ 

τῆς ᾿Ασίας ᾿Ιουδαῖοι, θεασάμενοι αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ, 

συνέχεον πάντα τὸν ὄχλον καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπ᾽ 

αὐτόν,3 28 κράζοντες, “Ανδρες ᾿Ισραηλῖται, βοηθεῖτε' 

Οὗτός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου 

καὶ τοὺ τόπου τούτου πάντας "πανταχοῦ διδάσκων, ἔτι τε 

καὶ Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερὸν καὶ κεκοίνωκεν τὸν 

ἅγιον τόπον τοῦτον!" 29 Ἦσαν γὰρ ἑωρακότες Τρόφιμον 

τὸν ᾿Εφέσιον ἐν τῇ πόλει σὺν αὐτῷ, ὃν ἐνόμιζον ὅτι εἰς τὸ 

ἱερὸν εἰσήγαγεν ὁ Παῦλος. 30 ᾿Εκινήθη τε ἡ πόλις ὅλη καὶ 

ἐγένετο συνδρομὴ τοῦ λαοῦ, καὶ ἐπιλαβόμενοι τοῦ Παύλου 

εἷλκον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἱεροῦ, καὶ εὐθέως ἐκλείσθησαν αἱ 

θύραι. 31 Ζητούντων "'δὲ αὐτὸν ἀποκτεῖναι, ἀνέβη φάσις 

τῷ χιλιάρχῳ τῆς σπείρης" ὅτι ὅλη "Ζσυγκέχυται ᾿Ιερου- 

σαλήμ, 32 ὃς ἐξαυτῆς παραλαβὼν στρατιώτας καὶ 

γἑκατοντάρχους, κατέδραμεν ἐπ᾽ αὐτούς: οἱ δέ, ἰδόντες 

τὸν χιλίαρχον καὶ τοὺς στρατιώτας, ἐπαύσαντο τύπτοντες 

τὸν Παῦλον. 33 ᾿Εγγίσας δὲ ὁ χιλίαρχος ἐπελάβετο αὐτοῦ 

τσ ϑαασυ. αοσὐττὐὐν συν ΞΘ 9.5.5: 

25 μηδεν τοιοῦτο τηρειν αὑτοὺς εἰ μη ΜΙ" νς μηδεν τοιοῦτον 

τηρειν αὑτοὺς εἰ μὴ ΜΙ" ΤῈ ν5 -- ΝΒΑ, ΟἋ 

227 εμελλον ΜΘ (μ.γ}»55), ΤᾺ Οἐ νς ημελλον Μ' 

327 τας χειρας ἐπ αὑτον Μ', ΤΆ νβ5 ἐπ αὑτον τας χειρας ΜΡ 6 

(8.»5), Οσ 

429 εωρακοτες Μ νς προεωρακοτες Θ (Β.»5), ΤΆ Οἵ 

531 σπειρης ΜΝΒΑ, ΤΆ (γε νβῈ σπειρας Μ' 

633 ἐγγισας δε Μ νϑ5 τοτε εγγισας ΒΑ, ΤᾺ (ΟΥ 

25 96 (μ.μ45) νς Μὲ 28 γπανταχη 6 (ᾳ.γ»5)ν: Μ 5371] Γ'τε ΧΒΑ νξ ψΨ 

31 γξΖσυγχυννεταῖι Β" (5) (Α) ν5 Μὴ 32 γεκατονταρχας ΝΒΑ ν5 Μὶ 

451 Α(ΤΘ 21:34-22:2 

καὶ ἐκέλευσε δεθῆναι ἁλύσεσι δυσί, καὶ ἐπυνθάνετο τίς 
οἂν εἴη καὶ τί ἐστι πεποιηκώς. 34 Αλλοι δὲ ἄλλο τι "ἐβόων 
ἐν τῷ ὄχλῳ: μὴ “δυνάμενος δὲ" γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς διὰ τὸν 
θόρυβον, ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν. 
35 Ὅτε δὲ ἐγένετο ἐπὶ τοὺς ἀναβαθμούς, συνέβη βα- 
στάζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν διὰ τὴν βίαν τοῦ 
ὄχλου. 36 ᾿Ηκολούθει γὰρ τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ Γκρᾶζον, 
“Αἶρε αὐτόν!" 

Ραι"] Αααγοοςος [ῃ6 [Θγιιςα!θπλ ΜΟΡ 

37 Μέλλων τε! εἰσάγεσθαι εἰς τὴν παρεμβολὴν ὁ Παῦ- 
λος λέγει τῷ χιλιάρχῳ, ΄ΕΪ ἔξεστί μοι εἰπεῖν" πρὸς σέϑ΄ 

ὋὉ δὲ ἔφη, ΄“᾿᾿Ἑλληνιστὶ γινώσκεις 38 Οὐκ ἄρα σὺ εἶ ὁ 
Αἰγύπτιος ὁ πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀναστατώσας καὶ 
ἐξαγαγὼν εἰς τὴν ἔρημον τοὺς τετρακισχιλίους ἄνδρας τῶν 
σικαρίων 2 

39 Εἶπε δὲ ὁ Παῦλος, “᾿Εγὼ ἄνθρωπος μέν εἰμι ᾿ἸΙου- 
δαῖος, Ταρσεὺς τῆς Κιλικίας, οὐκ ἀσήμου πόλεως πολίτης: 
δέομαι δέ σου, ἐπίτρεψόν μοι λαλῆσαι πρὸς τὸν λαόν." 
40 ᾿Επιτρέψαντος δὲ αὐτοῦ, ὁ Παῦλος ἑστὼς ἐπὶ τῶν 
ἀναβαθμῶν κατέσεισε τῇ χειρὶ τῷ λαῷ: πολλῆς δὲ 
σιγῆς γενομένης, προσεφώνησε τῇ ἙἙβραΐδι διαλέκτῳ 
λέγων, β 

2 “ΙΑνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατέ μου τῆς 
πρὸς ὑμᾶς νυνὶ" ἀπολογίας." 

2 ᾿Ακούσαντες δὲ ὅτι τῇ ἉἙβραΐδι διαλέκτῳ προσ- 
ἐφώνει αὐτοῖς, μᾶλλον παρέσχον ἡσυχίαν. 

"τπτὰτὩπσσσ’΄“ππὐὐ σ΄ Ὁ ΠοοοΠΠοΠΒΒΟΝΒΒΝΝΌΝΝΒΝΟΝΝΝΝΝΕΒΕΝΌΝΟΝΒΗΝΟΝΟΝΝΟΝΟΒΒΝΟΝΟΝΟΒΝΟΒΒΒΒΒΝΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΟΝΝΝ 

137 τε ΜρίνΒΑ, ΤῊ (ενς δε Μρὶ 
“37 εἰσαγεσθαι εἰς την παρεμβολην ΜΝΒΑ, ΤΆ Οε νς εἰς τὴν 
παρεμβολην εἰσαγεσθαι Μ' 
737 εἴπεὶν Μ νς Ἐτι ΝΒΑ, ΤΆ Οὲ 
“40 προσεφωνησείν) ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΤΆ Οε ν5 προσεφῶώνει Μὶ 
Ἵ νυνι 3,3ὲ ΚΒΑ, Οὐ νς νυν ΤᾺ 
Μετ κἀδδβροκκ κ .“.ςὲέὄ.β 1... ὉὉς0.0.09.Χ0(ὅϑὍΔἐῳῈὕσποπνονυκιιον 

33 ἈΒΑ νς Μὲ 34 Γεπτεφώνουν ΝΒΑ ν.  Μ 
34 δυναμενου δε αὐτου ΝΒΑ ν-ς Ψϑὲ 36 Γκραζοντες ΝΒΑ ν9 Μ 
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Καὶ φησίν, 3“ ᾿Εγὼ μέν εἰμι ἀνὴρ ᾿Ιουδαῖος, γεγεν- 

νημένος ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας, ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν τῇ 

πόλει ταύτῃ παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιήλ, πεπταιδευ- 

μένος κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ πατρῴου νόμου, ζηλωτὴς 

ὑπάρχων τοῦ Θεοῦ, καθὼς πάντες ὑμεῖς ἐστε σήμερον’ 

4 ὃς ταύτην τὴν Ὁδὸν ἐδίωξα ἄχρι θανάτου, δεσμεύων 

καὶ παραδιδοὺς εἰς φυλακὰς ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, 

5 ὡς καὶ ὁ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι καὶ πᾶν τὸ πρεσ- 

βυτέριον: παρ᾽ ὧν καὶ ἐπιστολὰς δεξάμενος πρὸς τοὺς 

ἀδελφούς, εἰς Δαμασκὸν ἐπορευόμην, ἄξων καὶ τοὺς 

ἐκεῖσε ὄντας δεδεμένους εἰς ᾿Ιερουσαλήμ, ἵνα τιμωρηθῶσιν. 

6 ᾿Εγένετο δέ μοι πορευομένῳ καὶ ἐγγίζοντι τῇ Δαμασκῷ, 

περὶ μεσημβρίαν, ἐξαίφνης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ περιαστράψαι 

φῶς ἱκανὸν περὶ ἐμέ. 7 Ἔπεσά τε εἰς τὸ ἔδαφος καὶ 

ἤκουσα φωνῆς λεγούσης μοι, “Σαούλ, Σαούλ, τί με διώκεις 

8 ᾿Εγὼ δὲ ἀπεκρίθην, “Τίς εἶ, Κύριεϑ' Εἶπέ τε πρός με, 

“᾿Εγώ εἰμι ᾿Ιησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὃν σὺ διώκεις." 9 Οἱ δὲ σὺν 

ἐμοὶ ὄντες τὸ μὲν φῶς ἐθεάσαντο, Πκαὶ ἔμφοβοι 

ἐγένοντον τὴν δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός μοι. 

10 Εἶπτον δέ, “Τί ποιήσω, Κύριε Ο δὲ Κύριος εἶπε πρός 

με, “Αναστὰς πορεύου εἰς Δαμασκόν, κἀκεῖ σοι 

λαληθήσεται περὶ πάντων ὧν τέτακταί σοι ποιῆσαι." 

11 'Ως δὲ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς 

ἐκείνου, χειραγωγούμενος ὑπὸ τῶν συνόντων μοι, ἦλθον εἰς 

Δαμασκόν. 12 ᾿Ανανίας δέ τις, ἀνὴρ εὐλαβὴς' κατὰ τὸν 

νόμον, μαρτυρούμενος ὑπὸ πάντων τῶν κατοικούντων ἐν 

Δαμασκῷ ᾿Ιουδαίων, 13 ἐλθὼν πρός με καὶ ἐπιστὰς εἶπτέ 

μοι, Σαοὺλ ἀδελφέ, ἀνάβλεψον. Κἀγὼ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ 

ἀνέβλεψα εἰς αὐτόν. 14 .ὋΟ δὲ εἶπεν, “Ο Θεὸς τῶν 

πατέρων ἡμῶν προεχειρίσατό σε γνῶναι τὸ θέλημα αὐτοῦ 

καὶ ἰδεῖν τὸν δίκαιον καὶ ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ τοῦ στόματος 

αὐτοῦ. 15 Ὅτι ἔσῃ μάρτυς αὐτῷ πρὸς πάντας ἀνθρώ- 

ποὺς ὧν ἑώρακας καὶ ἤκουσας. 16 Καὶ νῦν τί μέλλεις 

᾿Αναστὰς βάπτισαι καὶ ἀπόλουσαι τὰς ἁμαρτίας σου 

ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα “τοῦ Κυρίου." 17 ᾿Εγένετο δέ μοι 

"12 εὐλαβης ΜΙ͂ΝΒ, Ογ νς εὐσεβης Με, ΤῈ ν5 πὰ 

212 εν Δαμασκω Με νς5 -- ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΤΆ (ὧν 

3 ΟΝΒΑ νς Μὲὶ 9 ΠΝΒΑ νς ψ 16 “αὐτοῦ ΚΒΒΑν. Μ 

453 Α(ΤϑΚ 22:18-26 

ὑποοσστρέψαντι εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ καὶ προσευχομένου μου ἐν 
τῷ ἱερῷ, γενέσθαι με ἐν ἐκστάσει 18 καὶ ἰδεῖν αὐτὸν 
λέγοντά μοι, 'Σπεῦσον καὶ ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ ᾿Ιερουσαλήμ, 
διότι οὐ παραδέξονταί σου τὴν μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ. 

19 Κἀγὼ εἶπον, “Κύριε, αὐτοὶ ἐπίστανται ὅτι ἐγὼ ἤμην 
φυλακίζων καὶ δέρων κατὰ τὰς συναγωγὰς τοὺς πιστεύ- 
οντας ἐπὶ' σέ: 20 καὶ ὅτε Γἐξεχεῖτο τὸ αἷμα Στεφάνου 
τοῦ μάρτυρός σου, καὶ αὐτὸς ἤμην ἐφεστὼς καὶ συνευ- 
δοκῶν “τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ φυλάσσων τὰ ἱμάτια τῶν 
ἀναιρούντων αὐτόν.΄ 21 Καὶ εἶπττεν πρός με, “Πορεύου, ὅτι 
ἐγὼ εἰς ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελῶ σε.΄ “ 

ΚοπΊδη (ΖΘ 5 Ϊρ Αἰας ΡΔ4μ]} 

22 Ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ λόγου, καὶ ἐπῆραν 

τὴν φωνὴν αὐτῶν λέγοντες, “Αἷἶρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν 
τοιοῦτον, οὐ γὰρ καθῆκεν" αὐτὸν ζῆν! 23 Κραζόντων: "δὲ 
αὐτῶν καὶ ῥιπττούντων τὰ ἱμάτια, καὶ κονιορτὸν βαλλόντων 
εἰς τὸν ἀέρα, 24 ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ χιλίαρχος ἄγεσθαι εἰς 
τὴν παρεμβολήν, Γεἰπὼν μάστιξιν ἀνετάζεσθαι αὐτὸν ἵνα 

ἐπιγνῷ δι᾽ ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν αὐτῷ. 
25 ᾽ῶς δὲ προέτεινενδ αὐτὸν τοῖς ἱμᾶσιν, εἶττεν πρὸς 

τὸν ἑστῶτα ἑκατόνταρχον ὁ Παῦλος, “Εἰ ἄνθρωπον 
᾿Ρωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑμῖν μαστίζεινϑ"" 

26 ᾿Ακούσας δὲ ὁ Γἑκατόνταρχος, προσελθὼν ἀπήγ- 
γειλε τῷ χιλιάρχῳ“ λέγων, “ΟὍρα τί μέλλεις ποιεῖν: ὁ γὰρ 

"19 επτι ΜΝΒΑ, ΤῈ (τγ νϑ εἰς Μ' 
220 φυλασσων Μὶ νς και φυλασσων ΜρΙΝΒΑ, ΤῈ Οε 
322 καθηκεν 3396 (ι.γ»45), ογ΄ νβ καθηκον ΤᾺ 
ν τ κραζοντων Μ΄) νς κραυγαζοντων ΜΡΙΝΒΑ, ΤῈ Οε 
24 αὑτον ο χιλιαρχος ἀγεσθαι Μὶ, ΤᾺ νβ5 ο χιλιαρχος ἀγεσθαι 

αὐτον Μδὶ νς ο χιλιαρχος εἰσαγεσθαι αὑτον ΜΡῚΟ (μ.μ45), Οὲ 
“25 προετεινεν Μρ', ΤᾺ νβ προετειναν ΜΡΙΝΒ, Οὐ. νβΒ προσετειναν 
 νς προετεινον Α 

726 απηγγειλεί(ν) τω χιλιαρχω Μ', ΤᾺ νε τω χιλιαρχω απηγ- 
γειλε(ν) ΜΡὶ 6 (ᾳ..45), σε πὸ τ νειν, - τον 
18 Ον ΒΑ νς ϑ)ὲ 20 Γεξεχυννετο ΝΒ"Α ν5 Μὲ 
20 ἄνα νς Μὲ 23 ττε ΒΑῸ νς Ψὲν 24 τειπτας Θ᾽ (μ.γ45) νς ϑὲ 
26 "εκατονταρχῆης Μ'ΑΟ νς Ψ3ὲΒ 26 96 (ᾳ.ν45) νς δὲ 
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ἄνθρωπος οὗτος ἱἹΡωμαῖός ἐστι. 27 Προσελθὼν δὲ ὁ 

χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ, “Λέγε μοι, ϑεἰ σὺ Ρωμαῖος εἴ} 

Ὃ δὲ ἔφη, “Ναί.΄ 
28 ᾿Απεκρίθη ἴτε ὁ χιλίαρχος, “᾿Εγὼ πολλοῦ κεφαλαίου 

τὴν πολιτεῖαν ταύτην ἐκτησάμην 

ὋὉ δὲ Παῦλος ἔφη, “᾿Εγὼ δὲ καὶ γεγέννημαι.΄ 29 Εὐθέως 

οὖν ἀπέστησαν ἀπ᾽ αὐτοῦ οἱ μέλλοντες αὐτὸν ἀνετάζειν. 

Καὶ ὁ χιλίαρχος δὲ ἐφοβήθη, ἐπιγνοὺς ὅτι “Ρωμαῖός ἐστι 

καὶ ὅτι “ἦν αὐτὸν δεδεκώς. 

Ραι! Ὠινίάος ἰῃ 6 ϑαηἤῆθατγη 

30 Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς τὸ τί 

κατηγορεῖται παρὰ τῶν ᾿Ιουδαίων, ἔλυσεν αὐτὸν Παττγὸ 

τῶν δεσμῶν, καὶ ἐκέλευσεν "ἐλθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ 

ὅλον2Σ τὸ συνέδριον θϑαὐτῶν, καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον 

ἔστησεν εἰς αὐτούς. 

2 ᾿Ατενίσας δὲ ὁ Παῦλος τῷ συνεδρίῳ εἶπεν, “᾿Ανδρες 

Δι ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι 

τῷ Θεῷ ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέρας." 2 ᾽Ὃ δὲ ἀρχιερεὺς 

᾿Ανανίας ἐπέταξε τοῖς παρεστῶσιν αὐτῷ τύπτειν αὐτοῦ 

τὸ στόμα. 3 Τότε ὁ Παῦλος πρὸς αὐτὸν εἶπε, “Τύπτειν σε 

μέλλει ὁ Θεός, τοῖχε κεκονιαμένε! Καὶ σὺ κάθῃ κρίνων με 

κατὰ τὸν νόμον, καὶ ταρανομῶν κελεύεις με τύπτεσθαι" 

4 Οἱ δὲ παρεστῶτες εἶπον, “Τὸν ἀρχιερέα τοῦ Θεοῦ 

λοιδορεῖς 

5 Ἔφη τε ὁ Παῦλος, “Οὐκ ἤδειν, ἀδελφοί, ὅτι ἐστὶ 

ἀρχιερεύς: γέγραπται γάρ, Τ«ἴΑρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὐκ 

ἐρεῖς κακῶς.»" 6 Γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἕν μέρος ἐστὶ 

αδαδιπαααδαασααααααασααααασααιιιιτιτιιτιι --“..»  ὐσσσ“΄πὶπισσσε 

1320 παρα Μ', ΤᾺ ν5 ὑπο ΜΡΙΘ (ᾳ.»» 45), Ογ 

230 ολον Μ', ΤᾺ νς παν ΜΡῸΟ (ᾳ.γ»5), ον 

27 90 (5 ν5 Μ 28 "δε ΚΒΟ νς5 Μ; (-- Α) 29 “6 (ᾳ.545)νς Μὲ ; 
30 56 (ι..45)νς Ψ3ὲ 30 Γσυνελθειν Θ (ᾳ.»45)ν. Μ 

30 96 (ᾳ.γ»45ν.-  Μ 5 Τοτι ΒΑ νς ϑϑὲς 

5. ἔχ, 22:28 

455 Α(ΓΤΘ 2 ΞΉ 

Σαδδουκαίων, τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων, "'ἔκραξεν ἐν τῷ 
συνεδρίῳ, “᾿Ανδρες ἀδελφοί, Θἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς 
γ2Φαρισαίου: περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ 
κρίνομαι!" 7 Τοῦτο δὲ αὐτοῦ "λαλήσαντος, ἐγένετο στάσις 

τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν Σαδδουκαίων,2 καὶ ἐσχίσθη τὸ 
πλῆθος. ὃ Σαδδουκαῖοι μὲν γὰρ λέγουσι μὴ εἶναι ἀνά- 

στασιν μηδὲ ἄγγελον μήτε πνεῦμα, Φαρισαῖοι δὲ ὁμολο- 

γοῦσι τὰ ἀμφότερα. 

9 Ἐγένετο δὲ κραυγὴ μεγάλη, καὶ ἀναστάντες Τ “Οἱ 
γραμματεῖς τοῦ μέρους) τῶν Φαρισαίων διεμάχοντο 

λέγοντες, “Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ 
τούτῳ: εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἢ ἄγγελος, Πμὴ 

θεομαχῶμεν.ν΄΄ 10 Πολλῆς δὲ “γενομένης στάσεως," Γεὐλα- 
βηθεὶς ὁ χιλίαρχος μὴ διασπασθῇ ὁ Παῦλος ὑπ᾽ αὐτῶν, 
ἐκέλευσε τὸ στράτευμα καταβῆναι καὶ " ἁρττάσαι αὐτὸν 
ἐκ μέσου αὐτῶν, ἄγειν τε εἰς τὴν παρεμβολήν. 

ΡαιΠ} 9  Νορῆθνν ἔχροϑος ἃ ρίοί 

ΤΊ Τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ ὁ Κύριος εἶπε, 
“Θάρσει, ΘΠαῦλε, ὡς γὰρ διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς 
ἱερουσαλήμ, οὕτω σε δεϊδκαὶ εἰς Ρώμην μαρτυρῆσαι." 

'6. Σαδδουκαιὼν το δε ετερον Φαρισαιων ΜΘ (μ.γ»5), ΤᾺ Οτ νς 
Φαρισαιωὼν Το δε ετερον Σαδδουκαιωὼν Μ' 

27 των Φαρισαιων καὶ τῶν Σαδδουκαίων ΜΡὶ, ΤᾺ νς των 

Φαρισαιὼων ΜΡὶ νς των Σαδδουκαιων καὶ των Φαρισαιων Μβ' νς 
των Φαρισαιὼωὼν καὶ Σαδδουκαίων Μρὶ, ΒΑΟ, σε. νς των 
Σαδδουκαιων και Φαρισαιων Καὶ 
8 μηδε Μρί͵ ΤῊ νς μητε ΜΡ (μ.γ}45), Οε 
19 δὲ ΜΟ6 (μ.γ»45), ΤᾺ Οὐ νς ἐ καὶ Μ- 
10 καταβηναι και ϑὲ νς καταβαν 6 (μ.μ45), ΤᾺ Οὗ 
511 σε δει Μ6 (μ.γν45), ΤᾺ Οἐ νς δεῖ σε Μ᾿’ 

6 "'εκραζεν ΒΟ νος Ἄὲα 6 9Β νς ϑὲκας, [6] 
6 "ΖΦαρισαιων 6 (μ.μ45) νς 3)ὲ 
τ ποντῸς ΝΑ ν9 Μς; ίλαλουντος Β) 9 ττινες Θ (μ.»55)ν9.- Μ 

Τῶν γραμματεων τοὺ μεροῦὺς ΝΒ (Ἑ εκ ὈοίοτΓτο τῶν 6) νς Μ; (-- Α) 
200 (Ἀ.γ..45) νς 9) 10 Ἵγινομενης στασεως ΚΒ (Ὁ) ν5 3ὲ ("Α) 
10 φοβηθεις 6 (μ.μ45)ν. Μ 11 96 (α.γ}45)νς ϑ)ὲ 
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12 Γενομένης δὲ ἡμέρας, ποιήσαντές τινες τῶν ᾿ἰου- 
δαίων συστροφήν, ἀνεθεμάτισαν ἑαυτούς, λέγοντες! 
μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀποκτείνωσιΖ τὸν Παῦ- 
λον. 13 Ἤσαν δὲ πλείους τεσσαράκοντα οἱ ταύτην τὴν 

συνωμοσίαν "πεττοιηκότες: 14 οἵτινες προσελθόντες τοῖς 
ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς πρεσβυτέροις εἶττον, “᾿Αναθέματι 

ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτοὺς μηδενὸς γεύσασθαι ἕως οὗ 

ἀποκτείνωμεν τὸν Παῦλον. 15 Νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε 
τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ ὅπως ϑαύριον αὐτὸν 

καταγάγῃΣξ "πρὸς ὑμᾶς ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν 

ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ: ἡμεῖς δέ, πρὸ τοῦ ἐγγίσαι 
αὐτόν, ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν .΄ 16 ᾿Ακούσας δὲ ὁ 
υἱὸς τῆς ἀδελφῆς Παύλου “τὸ ἔνεδρον) παραγενόμενος 
καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν παρεμβολήν, ἀπήγγειλε τῷ Παύλῳ. 

17 Προσκαλεσάμενος δὲ ὁ Παῦλος ἕνα τῶν ἑκατον- 
τάρχων ἔφη, “Τὸν νεανίαν τοῦτον ἀπάγαγε πρὸς τὸν 
χιλίαρχον, ἔχει γάρ ὅτι ἀπαγγεῖλαιϊ αὐτῷ." 

18 .Ο μὲν οὖν παραλαβὼν αὐτὸν ἤγαγε πρὸς τὸν 

χιλίαρχον καὶ φησίν, “΄Ο δέσμιος Παῦλος προσκαλεσάμενός 
με ἠρώτησε τοῦτον τὸν νεανίαν“ ἀγαγεῖν πρὸς σέ, 
ἔχοντά τι λαλῆσαί σοι.΄ 

19 ᾿Επιλαβόμενος δὲ τῆς χειρὸς αὐτοῦ ὁ χιλίαρχος καὶ 
ἀναχωρήσας κατ᾽ ἰδίαν ἐπυνθάνετο, “Τί ἐστιν ὃ ἔχεις 
ἀπαγγεῖλαί μοι 

20 Εἶπε δὲ ὅτι “Οἱ ᾿Ιουδαῖοι συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί σε 

ὅττως αὔριον “εἰς τὸ συνέδριον καταγάγῃς τὸν Παῦλον ὡς 

μέλλοντά τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι περὶ αὐτοῦ. 21 Σὺ 

112 λεγοντες ΜΝΞΒΑ, ΤῈ (γε νς --ΜΌ 

212 αποκτεινωσι(ν) ΜΝΒΟ, ΤᾺ Ογ νς ανελωσι ΜΙΑ 

315 αὐὑτον καταγαγη Μ', ΤΆ ν9 καταγαγη αὐτον ΜΡῚΘ (μ.μ45), Οε 

418 νεανιαν ΜΡΙΒ, ΤᾺ νς νεανισκον ΜΡΙΝΑ, (σὲ 

520 μελλοντα Μ'ὶ νΞ μελλοντες ΜΡὶ, ΤᾺ νς μελλοντων Μ' νϑ 
μέλλων ΒΑ νΞ5 μελλον Μ΄, (σε 

12 συστροφην οι ἰουδαιοι Θ᾽ (μ.»45)ν. Μ 

13 “τεσσερακοντα Θ (μ.γν45) νς 9} 
13 Γπτοιησαμενοι Ο (ᾳ.μ5»45)ν.  Μ 15 96 (μ.γ»45) νς }ὲ 

15 Γεὶς ΝΒΑ νς Μὲς 16 την ενεδραν Θ (ᾳ.»5)ν.- Μ 

17 ΒΑ νς ϑέκο 20 755641-3 ΝΒΑ ν9. Μ 

457 Α(ΤΘΈ 23:22-30 

οὖν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς: ἐνεδρεύουσι γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν 

ἄνδρες πλείους τεσσαράκοντα, οἵτινες ἀνεθεμάτισαν 

ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν, 

καὶ νῦν “ἕτοιμοί εἰσι προσδεχόμενοι τὴν ἀττὸ σοῦ ἐτπταγ- 

γελίαν."΄ 22 Ο μὲν οὖν χιλίαρχος ἀπέλυσε τὸν "νεανίαν, 
παραγγείλας, “Μηδενὶ ἐκλαλῆσαι ὅτι ταῦτα ἐνεφάνισας 

πρός με.΄ 

Ραι[ς ϑθηΐ ἴο ΕΘ ΙΧ 

23 Καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς" τῶν ἑκατοντάρ- 
χων εἶπεν, “Ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους ὅττως 
πορευθῶσιν ἕως Καισαρείας, καὶ ἱπτττεῖς ἑβδομήκοντα καὶ 

δεξιολάβους διακοσίους, ἀττὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός, 

24 κτήνη τε παραστῆσαι, ἵνα ἐπιβιβάσαντες τὸν Παῦλον 

διασώσωσι πρὸς Φήλικα τὸν ἡγεμόνα, 25 γράψας ἐπι- 

στολὴν Γπεριέχουσαν τὸν τύπον τοῦτον: 

26 Κλαύδιος Λυσίας, 

Τῷ κρατίστῳ ἡγεμόνι Φή)λικι: 

Χαίρειν. 

27 Τὸν ἄνδρα τοῦτον συλληφθέντα ὑπὸ τῶν 
᾿Ιουδαίων καὶ μέλλοντα ἀναιρεῖσθαι ὑπ᾽ αὐτῶν, 

ἐπιστὰς σὺν τῷ στρατεύματι ἐξειλόμην ϑαύτόν, 
μαθὼν ὅτι ἱΡωμαῖός ἐστι. 28 Βουλόμενος Γ' δὲ Γἐγνῶναι 
τὴν αἰτίαν δι᾽ ἣν ἐνεκάλουν αὐτῷ, κατήγαγον αὐτὸν 
εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν" 29 ὃν εὗρον ἐγκαλούμενον 
περὶ ζητημάτων τοῦ νόμου αὐτῶν, μηδὲν' ἄξιον 
θανάτου ἢ δεσμῶν ἔγκλημα ἔχοντα.᾿ 30 Μηνυθείσης 
δέ μοι ἐπιβουλῆς εἰς τὸν ἄνδρα Ο' μέλλειν ἔσεσθαι 
Πὐὑττὸ τῶν ᾿Ιουδαίων,Ν ἐξαυτῆς ἔπεμψα πρὸς σέ, 

.29 μηδεν Μ νς Ἐδε ΝΒΑ, ΤΆ (τε 

21 τεσσερακοντα ΝΒ'Α ν5 Μὰ 21 “ΝΒΑ νς ὲ 
22 νεανισκον ΒΑ ν5ς Ψὲ 23. “2 γ74 γς 3 Α, [(ε]; (ὩἹ ΚΒ) 

25 Γεχουσαν ΝΒ νς ΜΑ 27 ΟΚΒΑ νυ Μ 28 ἴτε ΝΒΑ νος ὲ 
28 γξεπιγνωναι ΝΒΑν.Μ 28 713-.6 ΚΑ νς 39ὲ; (-- ΒῸ 
29 Βα νς Μ 30 ΟἸΝΒΑ ν-ς ϑ))ὲ 30 ΝΒΑ ν95 Μὶ 
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παραγγείλας καὶ τοῖς κατηγόροις λέγειν οΖτὰ πρὸς 
αὐτὸν ἐπὶ σοῦ. 

ΟΞ Ἔρρωσο. 

31 ΟἹ μὲν οὖν στρατιῶται, κατὰ τὸ διατεταγμένον 
αὐτοῖς, ἀναλαβόντες τὸν Παῦλον, ἤγαγον διὰ ὁτῆς νυκτὸς 
εἰς τὴν ᾿Αντιπατρίδα. 32 Τῇ δὲ ἐπαύριον ἐάσαντες τοὺς 
ἱττττεῖς "πορεύεσθαι σὺν αὐτῷ, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν 
παρεμβολήν: 33 οἵτινες εἰσελθόντες εἰς τὴν Καισάρειαν καὶ 
ἀναδόντες τὴν ἐπιστολὴν τῷ ἡγεμόνι, παρέστησαν καὶ 
τὸν Παῦλον αὐτῷ. 

34 ᾿Αναγνοὺς δὲ Ξὺ ἡγεμὼνλ καὶ ἐπερωτήσας ἐκ 
ποίας ἐπαρχίας ἐστὶ καὶ πυθόμενος ὅτι ἀπὸ Κιλικίας, 
35 “Διακούσομαί σου,΄ ἔφη, “ὅταν καὶ οἱ κατήγοροί σου 

πιαραγένωνται.΄ “᾿Εκέλευσέ τε θαὐτὸν ἐν τῷ πραιτωρίῳ 
᾿Ηρῴδου φυλάσσεσθαι. 

Τογΐίμ!Πς Αςςειςος Ρδμμ} οἱ δραϊίίοη 

2 Μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς ᾿Ανανίας 
μετὰ “τῶν πρεσβυτέρων" καὶ ῥήτορος Τερτύλλου 

τινός, οἵτινες ἐνεφάνισαν τῷ ἡγεμόνι κατὰ τοῦ Παύλου. 
2 Κληθέντος δὲ αὐτοῦ, ἤρξατο κατηγορεῖν ὁ Τέρτυλλος 

λέγων, “Πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ καὶ 
"κατορθωμάτων γινομένων τῷ ἔθνει τούτῳ διὰ τῆς σῆς 
προνοίας, 3 πάντῃ τε καὶ πανταχοῦ ἀποδεχόμεθα, 
κράτιστε Φῆλιξ, μετὰ πάσης εὐχαριστίας. 4 Ἵνα δὲ μὴ ἐπὶ 
πλεῖόν σε ἐγκόπτω, παρακαλῶ ἀκοῦσαί σε ἡμῶν 
συντόμως τῇ σῇ ἐπιεικείᾳ. δ Εὑρόντες γὰρ τὸν ἄνδρα 

133 τὴν ἐπιστολην τω ηγεμονι ΜΝΒΑ, ΤῈ Οὐ νβ τω ηγεμονι την 

ἐεπιστολην Μ'Ἢ 
235 πραιτώριω Μ νς Ἐτου ΜΙΧΑ, ΤΆ Οὐ ν5 ΤΩ Β 
34 πλεῖον ΜΝΒΑ, ΤᾺ (γε νς πλεον Μ' 

30 οὥχΒα νς Μὲ, [(υ] 30 Οϑδὰ νς Μὰ 31 ΟΝ ΒΑ ν9. Μ 

32 ταπερχεσθαι ΚΒΑ νς Ψὶ 34 ὈΝΒΑ νς ϑὲ 
35 ἵκελευσας ΒΑ (κελευσαντος Ν᾽) ν5 Μ 35 Ὅνβα νς Μὴ 
35 Ταυτον ΝΒΑ ν5 Μὲὶ 1΄πρεσβύυτερων τινων ΚΒΒΑν9.Μ 

2 "διορθωματων ΝΒΑ νς Μὲ 

459 Α(ΓΤΘ 24:6-15 

τοῦτον λοιμὸν καὶ κινοῦντα "στάσιν πᾶσι τοῖς ᾿Ιουδαίοις 

τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην, πρωτοστάτην τε τῆς τῶν 

Ναζωραίων αἱρέσεως, 6 ὃς καὶ τὸ ἱερὸν ἐπείρασε 

βεβηλῶσαι, ὃν καὶ ἐκρατήσαμεν,' ὃ παρ᾽ οὗ δυνήσῃ, αὐτὸς 

ἀνακρίνας, περὶ πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς 

κατηγοροῦμεν αὐτοῦ.“ 9 Συνεπέθεντο" δὲ καὶ οἱ ᾿Ιουδαῖοι, 

φάσκοντες ταῦτα οὕτως ἔχειν. 

Ραμ! Ὠοίθηας Ηἰ πιο! Βοίοτγθ ΕΘ ΙΧ 

10 ᾿Απεκρίθη δὲ ὁ Παῦλος, νεύσαντος αὐτῷ τοῦ 

ἡγεμόνος λέγειν, “᾿Εκ πολλῶν ἐτῶν ὄντα σε κριτὴνξ τῷ 

ἔθνει τούτῳ ἐπιστάμενος, Γεὐθυμότερον τὰ περὶ ἐμαυτοῦ 

ἀπολογοῦμαι, 11 δυναμένου σου "'γνῶναι ὅτι οὐ πλείους 

εἰσί μοι ἡμέραι" "Ζδεκαδύο, ἀφ᾽ ἧς ἀνέβην προσκυνήσων 

γβὲέν ᾿Ιερουσαλήμ, 12 καὶ οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ εὑρόν με πρός 

τινα διαλεγόμενον ἢ Γἐπισύστασιν ποιοῦντα ὄχλου, οὔτε ἐν 

ταῖς συναγωγαῖς, οὔτε κατὰ τὴν πόλιν. 13 "Οὔτε 

παραστῆσαί μεξ δύνανται Τ περὶ ὧν ΓΖνῦν κατηγοροῦσί μου. 

14 ᾿Ομολογῶ δὲ τοῦτό σοι ὅτι κατὰ τὴν ὁδὸν ἣν λέγουσιν 

αἵρεσιν, οὕτω λατρεύω τῷ πατρῴῳ Θεῷ, πιστεύων πᾶσι 
τοῖς κατὰ τὸν Νόμον καὶ τοῖς Τ Προφήταις γεγραμμένοις, 

15 ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν Θεόν, ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι 

Ι6. ἐεκρατησαμεν ΜΡΙ͂ΝΒΑ, Οὐ νς. Ἑκαι κατα τον ημετερον νομον 

ηθελησαμεν κριναι παρελθων δε Λυσιας ο χιλιαρχος πολλη βια εκ 

των χειρων ημων αφειλετο κελευσας τοὺς κατηγοροὺῦς αὐτου 
ερχεσθαι επι σε Μ' νς Ἑ (νοῖϑθ 7) και κατα τον ημετερον νομον 

ηθελησαμεν κριναι παρελθὼν δε Λυσιας ο χιλιαρχος μετα πολλης 

βιας εκ των χειρων ημων απηγαγε κελευσας τοὺς κατηγοροὺυς 

αὐτου ερχεσθαι ἐπὶ σε Μ', (κρινεῖν ἔοΥΓ κριναι ΤᾺ) 

29 συνεπεθεντο 3,)ὲ ΚΒΑ, Οὐ νς συνεθεντο ΤᾺ 
10 δε Μ, ΤΆ νς τε Μ΄ΝΒΑ, σὺ 
110 κριτην ΜΡΙΝΒΑ, ΤΆ Οὐ ν5 ὁ δικαιον Μρ' 

511 ἡμεραι ϑὲ ΒΑ, οσ νς ἕη ΤᾺ 

513 μὲ Μ, ΤᾺ νς -- ΜΙΝΒΑ (ὺ 

5 στασεις ΒΑ νϑ5 ψ)ὶ 10 γεὐθυμως ΝΒΑ ν5. ΜΚ 

ΤΊ επτιγνωναι ΒΑ ν5 Μ Τ1 τξδωδεκα ΝΒΑ ν95 Μὶ 
ΤΙ τβεῖς ΝΒΒΑ ν9  Μ. 12 τεπιστασιν ΒΑ ν5 ὶ 

13 τρυδε ΚΒ νς ἐκ 13 Τσοι ΝΒ (σου ΑὮν:- Μ 
13. τῶγυνι ΝΒΑ ν. Μ 14 τεν τοις ΝΒ ν5 ΜΑ 
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προσδέχονται, ἀνάστασιν μέλλειν ἔσεσθαι νεκρῶν, 

δικαίων τε καὶ ἀδίκων. 16 ᾽ν τούτῳ “δὲ αὐτὸς ἀσκῶ, 

ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχων! πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τοὺς 

ἀνθρώπους διὰ παντός. 17 Δι᾿ ἐτῶν δὲ πλειόνων 

(παρεγενόμην ἐλεημοσύνας ποιήσων εἰς τὸ ἔθνος μου. καὶ 

προσφορός, 18 ἐν "οἷς εὑρόν με ἡγνισμένον ἐν τῷ ἱερῷ, οὐ 

μετὰ ὄχλου οὐδὲ μετὰ θορύβου, τινὲς" ἀπὸ τῆς ᾿Ασίας 

᾿Ιουδαῖοι: 19 οὑς δεῖ“ ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν εἶ τι 

ἔχοιεν πρός ἵμε. 20 Ἢ αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσανϑ" τί εὗρον 

πὲν ἐμοὶν ἀδίκημα, στάντος μου ἐπὶ τοῦ συνεδρίου, 21 ἢ 

περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς ἧς "ἔκραξα “ἑστὼς ἐν αὐτοῖς," 

ὅτι Περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι σήμερον "ὑφ᾽ 

ὑμῶν. ΄ 

ΓΘΙΧ Ργοσγασί!ηαῖθϑ 

22 “᾿Ακούσας δὲ ταῦτα ὁ Φῆλιξ ἀνεβάλετο αὐτούς," 

ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ τῆς Ὁδοῦ, "εἰπών, ““Ὅταν 

Λυσίας ὁ χιλίαρχος καταβῇ, διαγνώσομαι τὰ καθ᾽ ὑμᾶς," 

23 διαταξάμενός ὅτε τῷ ἑκατοντάρχῃ τηρεῖσθαι “τὸν 

Παῦλον," ἔχειν τε ἄνεσιν, καὶ μηδένα κωλύειν τῶν ἰδίων 

αὐτοῦ ὑπηρετεῖν Πἢ προσέρχεσθαιΝν αὐτῷ. 

24 Μετὰ δὲ ἡμέρας τινάς, παραγενόμενος ὁ Φῆλιξ σὺν 

Δρουσίλλῃ τῇ γυναικί, οὔσῃ ᾿Ιουδαίᾳ, μετεπέμψατο τὸν 

Παῦλον, καὶ ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως. 

ΒΒ. οο  π πππὰπὐὐ«πππππὐσπσσσσπσσσσασι σα πσσπασασσπππασσσσσππασπσσπππὐνυσαπσπαπαασσσισ 

116 εχων 3ϑὲ νς εχειν Θ (.»55), ΤᾺ ΟΥ 

216 προς ΜΟ (μ.»45), ΤᾺ Οὐ ν9 τε Μ' 

318 τινες Μννς Ἐδε 6 (ᾳ.γ»5), ΤῈ ον 

410 δεῖ ΜΜΡ', ΤᾺ νς εδει ΜΡῚῸῸΟ (μ.γ5.5), (σὺ 

520 εἰπατωσαν Μὲ (...45), (τ νς Ἐει ΤᾺ 

624 γυναικι ΜΟ’ ν5 Ιδια γύυναικι Β, (τ ν5 γυναικι αὐτου δ", ΤΆ νϑ τδια 

γύυναικι αυὑτου Α 
724 Χριστον ΜΡΙΑ, ΤᾺ ν5 ἰησουν ΜΙ Ν᾽Β, (τε 

1596 (α.»45)νς Ψὲ ὠ ἔἠἋἑἿἕΘτκαιΒΘ (μα. ν45)ν9 Μ 17 “2-71 κ'ΒΟ ν5 
49}; 2-7 Α) 18 ταις 6 (55 ν9. Μ ἠ.ἋΠ9΄’Ἐεμε Θ (α.»45) ν5 9)ὲ 
20 ΠκΒΑ νς Μὲς 21 τ'εκεκραξα 6 (ᾳ.» ὅν. Μ 

21 "2316 .γὅν. Μ 21 Ζεῳ ΒΑΟ ν5 Μὲκ 
22 'ἀνεβαλετο δε αυὑτους ο Φηλιξ Θ (μ.ν45)νς 9)ὲ 
22 γειπας 6 (ᾳ.γ».45) νς ϑὲὶ 23 96 (ᾷγ5ν.  Μ 
23 αυτον Ο (ᾳ.»35)νς.ς Μ 23 6 (ᾳ.γ045) νς ϑὲ 

46Ί1 Α(ΤΘ 24:25-25:7 

25 Διαλεγομένου δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης καὶ 
ἐγκρατείας καὶ τοῦ κρίματος τοῦ μέλλοντος Ξϑἔσεσθαι, 
ἔμφοβος γενόμενος ὁ Φῆλιξ ἀπεκρίθη, “Τὸ νῦν ἔχον 
πορεύου, καιρὸν δὲ μεταλαβὼν μετακαλέσομαί σε΄ 26 ἅμα 
καὶ ἐλπίζων ὅτι χρήματα δοθήσεται αὐτῷ ὑττὸ τοῦ Παύλου, 
σὅπως λύσῃ αὐτόνχλ διὸ καὶ πυκνότερον αὐτὸν 
μεταπεμπόμενος ὡμίλει αὐτῷ. 

27 Διετίας δὲ πληρωθείσης, ἔλαβε διάδοχον ὁ Φῆλιξ 
Πόρκιον Φῆστον: θέλων τε χάριτας καταθέσθαι τοῖς 
᾿Ιουδαίοις ὁ Φῆλιξ κατέλιπε τὸν Παῦλον δεδεμένον. 

Γθοίι 5 Αρίϑος ἴο 56η6 βμ] ἴο (θϑδγ 

25 Φῆστος οὖν ἐπιβὰς τῇ ἐπαρχίᾳ, μετὰ τρεῖς ἡμέρας 
ἀνέβη εἰς ἱΙεροσόλυμα ἀπὸ Καισαρείας. 2 ᾿Ενεφά- 

νισαν Γδὲ αὐτῷ ὁ3 ἀρχιερεὺς, καὶ οἱ πρῶτοι τῶν 
᾿Ιουδαίων κατὰ τοῦ Παύλου, καὶ παρεκάλουν αὐτόν, 

3 αἰτούμενοι χάριν κατ᾽ αὐτοῦ ὅτως μεταττέμψηται αὐτὸν 
εἰς ᾿Ιερουσαλήμ, ἐνέδραν ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ 
τὴν ὁδόν. 4 .Ο μὲν οὖν Φῆστος ἀτπτεκρίθη τηρεῖσθαι τὸν 
Παῦλον “ἐν Καισαρείᾳ," ἑαυτὸν δὲ μέλλειν ἐν τάχει ἐκπο- 
ρεύεσθαι. 5 “Οἱ οὖν 'δυνατοὶ ἐν ὑμῖν," φησί", “συγκατα- 
βάντες, εἶ τί ἐστιν ἐν τῷ ἀνδρὶ ὁτούτῳ ΤΥ, κατηγορεί- 
τωσαν αὐτοῦ." 

6 Διατρίψας δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας Τ πλείους ἢ δέκα, 
καταβὰς εἰς Καισάρειαν, τῇ ἐπαύριον καθίσας ἐπὶ τοῦ 
βήματος ἐκέλευσε τὸν Παῦλον ἀχθῆναι. 7 Παραγενο- 
μένου δὲ αὐτοῦ, περιέστησαν Τ οἱ ἀπὸ “ἸΙεροσολύμων 
ὑπο ξοιξ ος ρυτεις "ς: --- 5... ,.δμδνύυρυς, τρις ἀρ ξοξ, σεῖς 

.26 αμὰα 3316 (ι.γν45), οὐνς Ἐδε ΤΆ 
227 τε ΜΡῚῈΒ (ᾳ.γ}45), ΤᾺ (χε νς δε Μρὶ 
32 ο ΜΘ (ᾳ.μ}45), ΤᾺ Οεγ νς Ἐτε Μ' 
“2 οαρχιερεὺς Μὶ, ΤΆ νϑ5 οἱ ἀρχιερεῖς ΜΡῚΒ (ᾳ.γ}45), ΟΥ 
ὅ6 η δεκα Μὶ, ΤΆ νς η οκτω Μὶ νς οκτω η δεκα ΜΡῸ (8.555), Οε 

25 96 (ᾳ.μ45) νς 9") 26 Π6 (ᾳ.γ45)νς )ὲ 

27 ἴχαριτα 6 (μ.ν»45ν.- Μ 2τε 6 (ᾳ.μ45)νς ψ9)ὲ 
4 εις Καισαρειαν 6 (μ.γ»45) νς ψΨ) 

5 “εν ὑμιν φησιν δυνατοι ΒΑΟ (ημιν ἔοτγ ὑμιν Ν)νς ᾿)ὲ 
596 (μ.γ45) νς 9)ὲ 5 Τατοτπὸον Θ (μ.γ4 5) ν.- Μ 
6 Του 6 (μ.μ45)ν. Μ 7 τΤαυτον 6 (ᾳ.ν}45) νς })ὲ 
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καταβεβηκότες ᾿Ιουδαῖοι, πολλὰ καὶ βαρέα αἰτιώματα! 

φέροντες κατὰ τοῦ Παύλου" ἃ οὐκ ἴσχυον ἀτπτοδεῖξαι, 

8 “ἀπολογουμένου αὐτοῦ" ὅτι “Οὔτε εἰς τὸν νόμον τῶν 

Ιουδαίων οὔτε εἰς τὸ ἱερὸν οὔτε εἰς Καίσαρά τι ἥμαρτον." 

9 Ὃ Φῆστος δὲ “τοῖς ᾿Ιουδαίοις θέλωνϊ χάριν κατα- 

θέσθαι, ἀποκριθεὶς τῷ Παύλῳ εἶπε, “Θέλεις εἰς ἱΙεροσό- 

λυμα ἀναβάς, ἐκεῖ περὶ τούτων γκρίνεσθαι ἐπ᾿ ἐμοῦ 

10 Εἶπε δὲ ὁ Παῦλος, “᾿Επὶ τοῦ βήματος Καίσαρος ἑσ- 

τώς εἰμι, οὗ με δεῖ κρίνεσθαι: ᾿Ιουδαίους οὐδὲν ἠδίκησα, ὡς 

καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις. 11 Εἰ μὲν "γὰρ ἀδικῶ καὶ 

ἄξιον θανάτου πέπραχά τι, οὐ παραιτοῦμαι τὸ ἀπο- 

θανεῖν: εἰ δὲ οὐδέν ἐστιν ὧν οὗτοι κατηγοροῦσί μου, 

οὐδείς με δύναται αὑτοῖς χαρίσασθαι. Καίσαρα ἐπι- 

καλοῦμαι." 

12Τότε ὁ Φῆστος συλλαλήσας μετὰ τοῦ συμβουλίου 

ἀπεκρίθη, “Καίσαρα ἐπικέκλησαι ᾿Επὶ Καίσαρα πορεύσῃ" 

Ραμ! Βγουρῃίὶ Βοίογο Αρσηρρᾷ ἃΠα ΒθΊη!ςθ 

13 Ἡμερῶν δὲ διαγενομένων τινῶν, ᾿Αγρίππττας ὁ 

βασιλεὺς καὶ Βερνίκη κατήντησαν εἰς Καισάρειαν ἀσπα- 

σάμενοι“ τὸν Φῆστον. 

14 'Ως δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβεν ἐκεῖ, ὁ Φῆστος τῷ 

βασιλεῖ ἀνέθετο τὰ κατὰ τὸν Παῦλον, λέγων, “᾿Ανήρ τίς 

ἐστι καταλελειμμένος ὑπὸ Φήλικος δέσμιος, 15 περὶ οὗ, 

γενομένου μου εἰς “Ιεροσόλυμα, ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς 

καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν ᾿Ιουδαίων, αἰτούμενοι κατ᾽ αὐτοῦ 

γδίκην: 16 πρὸς οὗς ἀπεκρίθην ὅτι οὐκ ἔστιν ἔθος Ρωμαίοις 

χαρίζεσθαί τινα ἄνθρωπον Πεὶς ἀπώλειανο πρὶν ἢ ὁ 

πσδιδαααδασαααααααα
αααιιιιιι τ  - - - - ΠΟ οὐ ᾿πὀἔπ’π ἁ“πΦΠυυ σππὰσσσασΝ ξ 

17 αἰτιώματα ΜΘ (μ.γ»55), ον νβ αιτιαματα Μ', ΤᾺ 

29 ἐπ ΜΡῸΘ (ᾳ.0»45), ΤᾺ Οὐ νο ὑπ Μρ' 

3171 το ΜΡῸ (ᾳ.γν»45), ΤᾺ Οὐ νβ του Μ' 

413 ασπασαμενοι ΜΝΕΒΑ, Οε ν5 ἀσπασομενοι Μ', ΤΆ 

514 διετριβεν Μ' νβ διετριβον ΜΡΘ (μ.γ»5), ΤῊ Οἵ 

7 'καταφεροντες Θ (ᾳ.}45)ν5 Ἀ)ὲ 

8 του Παυλου απολογουμενου Θ (ι.}.45) ν5 99) 

9 5312 6 (α.5.45)ν.- Μ 9 γκριθηναι Θ (μ.»55) νβ Ψὲ 

ΤΊ τουν 6 (ᾳ.γ»5ν.-Μ 15 τκαταδικην Θ (ᾳ.»45) νς Μὲ 

16 56 ὦ.μ45)νς 9ὲ 

463 Α(ΤΞς 25:17-25 

κατηγορούμενος κατὰ πρόσωπον ἔχοι τοὺς κατηγόρους, 
τόπον τε ἀπολογίας λάβοι περὶ τοῦ ἐγκλήματος. 
17 Συνελθόντων οὖν αὐτῶν ἐνθάδε,' ἀναβολὴν μηδεμίαν 
ποιησάμενος, τῇ ἑξῆς καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος, ἐκέλευσα 
ἀχθῆναι τὸν ἄνδρα: 18 περὶ οὗ σταθέντες οἱ κατήγοροι 

οὐδεμίαν αἰτίαν ἐπέφερον ὧν ὑπενόουν ἐγώ, Τ 
19 ζητήματα δέ τινα περὶ τῆς ἰδίας δεισιδαιμονίας εἶχον 
πρὸς αὐτὸν καὶ περί τινος ᾿Ιησοῦ τεθνηκότος, ὃν ἔφασκεν 
ὁ Παῦλος ζῆν. 20 ᾿Απορούμενος δὲ ἐγὼ τὴν περὶ3 

τούτουξ ζήτησιν, ἔλεγον εἰ βούλοιτο πορεύεσθαι εἰς 
ο᾿Ιερουσαλὴμ κἀκεῖ κρίνεσθαι περὶ τούτων. 21 Τοῦ δὲ 
Παύλου ἐπικαλεσαμένου τηρηθῆναι αὐτὸν εἰς τὴν τοῦ 
Σεβαστοῦ διάγνωσιν, ἐκέλευσα τηρεῖσθαι αὐτὸν ἕως οὗ 
γτέμψω αὐτὸν πρὸς Καίσαρα." 
22 ̓Αγρίπτπτας δὲ πρὸς τὸν Φῆστον ϑἔφη, ΄“᾿Εβουλόμην 

καὶ αὐτὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀκοῦσαι." 

ΠῚ δέ,Ν “Αὐριον,͵,΄΄ φησίν, “ἀκούσῃ αὐτοῦ. 
23 Τῇ οὖν. ἐπαύριον, ἐλθόντος τοῦ ᾿Αγρίπτα καὶ τῆς 

Βερνίκης μετὰ πολλῆς φαντασίας καὶ εἰσελθόντων εἰς τὸ 
ἀκροατήριον, σύν τε Ο'τοῖς χιλιάρχοις καὶ ἀνδράσι τοῖς 
κατ᾿ ἐξοχὴν ούσι τῆς πόλεως, καὶ κελεύσαντος τοῦ 
Φήστου, ἤχθη ὁ Παῦλος. 

24 Καί φησιν ὁ Φῆστος, “᾿᾿Αγρίππα Βασιλεῦ καὶ τιάντες οἱ 
συμπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ "'πᾶν 
τὸ πλῆθος τῶν ᾿Ιουδαίων ἐνέτυχόν μοι ἔν τε ᾿ἱΙεροσολύμοις 
καὶ ἐνθάδε, γΖἐπιβοῶντες μὴ δεῖν “ζῆν αὐτὸν" μηκέτι. 
25 ᾿Εγὼ δὲ Γκαταλαβόμενος μηδὲν ἄξιον “θανάτου αὐτὸνϊ 

ἢ αὐτῶν ενθαδε ΜΝΑ, ΤᾺ [(ε] ν5 ενθαδεὲε ΜΒ νἙς ενθαδὲε αυὐτων Ο 
μτ εγω ΜΝΒΑ, (γε νβ εις, ΤᾺ 
20 την περι ΜΘ (ᾳ.}45), ΤᾺ Οἐ νβ περι την Μ' 

420 τουτου ΜΡὶ, ΤᾺ νς τούτων ΜΡῚΒ (μ..45), ΟΥ 

18 εἐφερον 6 (ᾳ.ν045)ν5Μ 18 “6 (α.γ»45)νς 3)ὲ 
18 Τπτονηρων Β (πονηρὰ ΜΝ"; πονηραν ΑΟν: Μ 
20 ἸἹεροσολυμα 6 (ᾳ..»45)ν. Μ 21 Γαναπεμψω 6 (μ.γν55) ν9. Μ 
22 Ὅνβᾳ νς ϑ9ὲς 22 ὈΧΒΑ ν5ς 3)ὲς 23 ΟΌ (( .γ5)ν.  Μ 
23 926 (ᾳ.μ45) νς 3})) 24 γίατπταν Θ (μ.»45ν. Μ 
24 τξβρωντες ΝΒΑ νς ϑ)ὲς 24 “21 κΑῸ νς Μ; (2 Β") 
25 ᾿κατελαβομην ΒΑΟ νς ϑ)ὲ κ᾿ 25 ΒΑΟ ν5 Ψὲκ 
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πεπραχέναι, ϑ'καὶ αὐτοῦ δὲ τούτου ἐπικαλεσαμένου τὸν 

Σεβαστόν, ἔκρινα πέμπειν οΖαᾳύὐτόν. 26 Περὶ οὐ ἀσφαλές ΤΙ 

γράψαι τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχω. Διὸ προήγαγον αὐτὸν ἐφ᾽ ὑμῶν 

καὶ μάλιστα ἐπὶ σοῦ, Βασιλεῦ ᾿Αγρίππα, ὅπως τῆς 

ἀνακρίσεως γενομένης σχῶ Τι γράψαι. 27. ̓ Ἄλογον γάρ μΟΙ 

δοκεῖ πέμποντα δέσμιον, μὴ καὶ τὰς κατ᾽ αὐτοῦ αἰτίας 

σημᾶναι." 

Ραμ! Ποίθηας Ηἰς Ργθ- οηνογοίοη {Π{6Ὸ 

2θ ̓ Αγρίππας δὲ πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη, “᾿Επιτρέτπεταί 

σοι ὑπὲρ σεαυτοῦ λέγειν." 

Τότε ὁ Παῦλος “ἀπελογεῖτο, ἐκτείνας τὴν χεῖρα," 

2 “Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑττὸ ᾿Ιουδαίων, Βασιλεῦ 

᾿Αγρίπτα, ἥγημαι ἐπαυτον μακάριον ἐπὶ σοῦ μέλλων 

ἀπολογεῖσθαι σήμερον," 3 μάλιστα γνώστην ὄντα σὲ 

πάντων τῶν κατὰ ᾿Ιουδαίους ἠθῶν τε καὶ ζητημάτων “ἢ διὸ 

δέομαί ὅσου, μακροθύμως ἀκοῦσαί μου. 4 Τὴν μὲν οὖν 

βίωσίν μου ο'τὴν ἐκ νεότητος τὴν ἀπ᾽ ἀρχῆς γενομένην 

ἐν τῷ ἔθνει μου ἐν Τ ἱΙεροσολύμοις, ἴσασι πάντες οΖοὶ 

᾿Ιουδαῖοι, 5 προγινώσκοντές με ἄνωθεν, ἐὰν θέλωσι 

μαρτυρεῖν, ὅτι κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τῆς 

ἡμετέρας θρησκείας ἔζησα Φαρισαῖος. 6 Καὶ νῦν ἐπ᾽ 

ἐλπίδι τῆς "πρὸς τοὺς πατέρας Τ ἐπαγγελίας γενομένης 

ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἕστηκα κρινόμενος, 7 εἰς ἣν τὸ δωδεκά- 

φυλον ἡμῶν ἐν ἐκτενείᾳ νύκτα καὶ ἡμέραν λατρεῦον ἐλ- 

πίζει καταντῆσαι. Περὶ ἧς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι, Βασιλεῦ 

12 ἐπι σου μελλων απολογεισθαι σημερον Ψὲ νς ἐπι σου μελλων 

σημερον απολογεισθαι Θ (μ.μ»45), Οε ν5 μελλων ατπολογεισθαι ἐπι 

σου σημερον ΤΆ 

23 ηθων ΜΡ νς εθων ΜΡΙ͂ΝΒΟ, ΤῈ ὧγ νβ εθνων Αα 

33 ζητηματων ΜΝΒ, ΤΆ Ογ νβ Ἑεπισταμενος Μ'πΑ( 

25 9126 (μ.}45) νς Μὶ 26 γραψω Θ (μ.γ»45) νς Ψὴ 

1 περι ΝΑῸ ν9 ΜΒ 152-41 6 (ι.5.45) νς ϑὲ 3 ΟΝΒΑ ν9 ΜῸ 

4 οἵβρ" νος 3έκα, [(ε] 4 ττε ΚΒΑ ν5 Μὲς 

4 ΟΞΒΟ νς ΜΑ, ο τ] 6 Γεις ΒΑ νς ϑϑὲς 

6 τημων Θ (γ΄ )ν.  Μ 

465 Α(ΤΘ 26:8-77 

᾿Αγρίπτπτα, ὑτπτὸ ᾿Ιουδαίων.; 8 Τί ἄπιστον κρίνεται παρ᾽ 
ὑμῖν, εἰ ὁ Θεὸς νεκροὺς ἐγείρει 9 ᾿Εγὼ μὲν οὖν ἔδοξα 
ἐμαυτῷ πρὸς τὸ ὄνομα ᾿Ιησοῦ τοῦ Ναζωραίου δεῖν τολλὰ 

ἐναντία πρᾶξαι: 10 ὃ καὶ ἐποίησα ἐν “Ιεροσολύμοις, καὶ 
πολλοὺς Τ' τῶν ἁγίων ἐγὼ Τ2 φυλακαῖς κατέκλεισα, τὴν 
παρὰ τῶν ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών, ἀναιρουμένων τε 
αὐτῶν κατήνεγκα ψῆφον. ΤΙ Καὶ κατὰ πάσας τὰς 
συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτούς, ἠνάγκαζον βλασ- 
φημεῖν, περισσῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς, ἐδίωκον ἕως 
καὶ εἰς τὰς ἔξω πόλεις. 

Ραμ] Βροομηΐς Ηἰς (οηνορίςίοη 

(Ας. 9:1-19;.22:6-16) 

12 “Ἐν οἷς Θ'καὶ πορευόμενος εἰς τὴνξ Δαμασκὸν μετ᾽ 
ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς τῆς παρὰ τῶν ἀρχιερέων, 
13 ἡμέρας μέσης, κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον, βασιλεῦ, οὐρανόθεν 
ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα τοῦ ἡλίου, περιλάμψαν με φῶς 

καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ πορευομένους. 14 Πάντων “δὲ κατα- 

πεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν, ἤκουσα φωνὴν 'λαλοῦσαν 

πρός με καὶ λέγουσαν" τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτω, “Σαούλ, 
Σαούλ, τί με διώκεις Σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν.᾽ 

150. ᾿Εγὼ δὲ Γεΐπον, “Τίς εἶ, Κύριε '΄ Ο δὲ Τ εἶπεν, ΄᾿Εγώ εἰμι 
᾿Ιησοῦς ὃν σὺ διώκεις. 16 ᾿Αλλὰ ἀνάστηθι καὶ στῆθι ἐπὶ 
τοὺς πόδας σου: εἰς τοῦτο γὰρ ὥφθην σοι, προχειρίσασθαί 
σε ὑπηρέτην καὶ μάρτυρα ὧν τε εἶδες Τ ὧν τε ὀφθήσομαί 
σοι, 17 ἐξαιρούμενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ Τ τῶν ἐθνῶν, εἰς 

.7 βασιλευ Αγριπτπα ὑπο ἰουδαιων Μ νΞ5 ὑπο ἰουδαιων βασιλευ 
ΝΒΟ, (γ νβ ὑπο ἰουδαιων Α νς βασιλεὺυ Αγριττττα ὑτο των ἰουδαιωὼν 
ΤᾺ 

“12 την Μρίνβο, ΤΆ (εν -- ΜΡίαᾳ 

10 Τίτε κάς νς 3}Β 10 ΤΖεν Ο (ᾳ«μ45)ν. Μ 
12 ΟἹ ᾳᾳ.μ45)ν. Μ 12 οὥνΒαᾳ νς ϑϑὲς 14 τε Ο (β.μ45ν.-  Μ 
14 “λεγουσαν προς με Ὁ (μ.γ»45)ν. Μ 15 Γειπα ΒΑῸ νς Ψϑὲκ 
15 ΤΚυριος 6 (μ.μ545)ν5-Μ 16 Τμε ΒΟῚ "5, [(ε] νος κα 
17 Ττὲκ ΚΒΑ νς 3)ὲς 
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οὗς ἐγὼ! σε ἀποστέλλω" 18 ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν 

τοῦ ὑποστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς καὶ τῆς ἐξουσίας 

τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν Θεόν, τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν 

ἁμαρτιῶν καὶ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ.᾽ 

Ραα! Ὠοέθηας Ηἰς Ροςί- οηνθγοίοη {6 

19 “Ὅθεν, Βασιλεῦ ᾿Αγρίππα, οὐκ ἐγενόμην ἀπειθὴς τῇ 

οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ, 20 ἀλλὰ τοῖς ἐν Δαμασκῷ πρῶτον 7 καὶ 

Ἱεροσολύμοις, θείς πᾶσάν τε τὴν χώραν τῆς ᾿Ιουδαίας καὶ 

τοῖς ἔθνεσιν, ἀπαγγέλλων“ μετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν ἐπὶ 

τὸν Θεόν, ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα πράσσοντας. 21 Ἕνεκα 

τούτων με οἱ ᾿Ιουδαῖοι συλλαβόμενοι τ ἐν τῷ ἱερῷ 

ἐπειρῶντο διαχειρίσασθαι. 22 ᾿Επικουρίας οὖν τυχὼν τῆς 

γπαρὰ τοῦ Θεοῦ, ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης ἕστηκα 

μαρτυρόμενος" μικρῷ τε καὶ μεγάλῳ, οὐδὲν ἐκτὸς λέγων 

ὧν τε οἱ προφῆται ἐλάλησαν μελλόντων γίνεσθαι καὶ 

Μωσῆς, 23 εἰ παθητὸς ὁ Χριστός, εἰ πρῶτος ἐξ ἀνα- 

στάσεως νεκρῶν φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῷ" λαῷ 

καὶ τοῖς ἔθνεσι .΄΄ 

Αριίρρα Ραιτθϑ Ραυ! 5 Αρρθαὶ 

94 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἀπολογουμένου, ὁ Φῆστος μεγάλῃ 

τῇ φωνῇ "ἔφη, “Μαίνῃ, Παῦλε! Τὰ πολλά σε γράμματα εἰς 

μανίαν περιτρέπει.΄ 

σασσασδαασαααααδαδααδτιιιιτ
ι τ. “ς΄ “πτ-ταὐὐπππισπππ]ππασσσσσσσσσ

σοΝ 

117 ἐγω Ψϑὲὶσ (α.γν45), οε νς νυν ΤΆ 

218 ὑυποστρεψαιῖι Μ' νς επιστρεψαι ΜΗ͂ΝΒΟ, ΤΆ Οἵ ν5 ἀποστρέψαι 

ΜΡΙΑ 
318 καὶ ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΤᾺ ΟἍε ν5 Ἑ απο ΜϑῸΟ 

420 ἀπαγγελλων Μὶ, ΤᾺ ν5Β ἀαπαγγελλω Με ν8 απηγγελλον ΝΒΑ, 

(τ 

521 με οἱ ἰουδαιοι συλλαβομενοι Μρὶ, ΤᾺ νϑ οι ἰουδαιοι μὲ 

συλλαβομενοι Μ' νε με ἰουδαιοι συλλαβομέενοι Β, (τ ν5 με Ιουδαιοι 

συλλαβουμενοι Ν'" ν5 οἱ ἰουδαιοι συλλαβομενοι μὲ Α 

622 μαρτυρομενος ΜΝΒΑ, (τ νς μαρτυρούμενος Μ΄, ΤᾺ 

723 τω ΜΡὶ͵, ΤᾺ νς Ἔτε ΜΡΗ͂ΝΒΑ, (γ 
που δυεωύενυσιν ὐροηνυνθοευνοεεενι πον 

17 'αποστελλω σε ΚΒΑ (εξαποστελλω σε Ο)ν9.Μ 

20 ττε ἘΒΑ νς Μὶ 20 ΟκΒα νς Μὲ 21 Τοντα Ν, [(ε] νς 3 ὲ Βα 

22 τατπτο ΝΒΑ ν5 Ψὶ 24 φησιν ΒΑ νϑ5 ψὶ 

467 Α(ΤϑΘ 26:25-27:2 

25 ὋΟ δέ, Τ “Οὐ μαίνομαι,΄ φησί, “κράτιστε Φῆστε, 

ἀλλὰ ἀληθείας καὶ σωφροσύνης ῥήματα ἀποφθέγγομαι. 

26 ᾿Επίσταται γὰρ περὶ τούτων ὁ βασιλεύς, πρὸς ὃν καὶ 

παρρησιαζόμενος λαλῶ: λανθάνειν γὰρ αὐτόν ὅτι τούτων 

οὐ πείθομαι οὐδέν,; οὐ γὰρ2 ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο. 

27 Πιστεύεις, Βασιλεῦ ᾿Αγρίπτπα, τοῖς προφήταις Οἶδα ὅτι 

πιστεύεις." 
28 ᾽Ο δὲ ᾿Αγρίπτπας πρὸς τὸν Παῦλον ϑἔφη, “Ἐν ὀλίγῳ 

με πείθεις Χριστιανὸν γενέσθαι!" 
29 Ο δὲ Παῦλος ϑεῖπεν, “Εὐξαίμην ἂν τῷ Θεῶ, καὶ ἐν 

ὀλίγῳ καὶ ἐν ' πολλῷ οὐ μόνον σὲ ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς 

ἀκούοντάς μου σήμερον γενέσθαι τοιούτους ὁποῖος κἀγώ 

εἰμι, ταρεκτὸς τῶν δεσμῶν τούτων." 
30 “Καὶ ταῦτα εἰττόντος αὐτοῦ, ἀνέστη" ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ 

ἡγεμών, ἥ τε Βερνίκη, καὶ οἱ συγκαθήμενοι αὐτοῖς, 31 καὶ 

ἀναχωρήσαντες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους, λέγοντες ὅτι 

“Οὐδὲν θανάτου ἄξιον ἢ δεσμῶν 7 πράσσει ὁ ἄνθρωπος 
οὗτος. 

32 ᾿Αγρίττπτας δὲ τῷ Φήστῳ ἔφη, “᾿᾿Ατολελύσθαι ἐδύ- 
νατο ὁ ἄνθρωπος οὗτος εἰ μὴ ἐπεκέκλητο Καίσαρα." 

Ραι] Βορίης ἰῃ6. νογᾶρθ ἴο ΚΟΠῚΊΘ 

27 Ως δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν ᾿Ιταλίαν, 
παρεδίδουν τόν τε Παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσμώ- 

τας ἑκατοντάρχῃ ὀνόματι ᾿Ιουλίῳ, σπείρης Σεβαστῆς. 
2 ᾿εἔπιβάντες δὲ πλοίῳ ᾿Αδραμυττηνῷ,2 "μέλλοντες πλεῖν 
Τ᾽ τοὺς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν τόπους, ἀνήχθημεν, ὄντος σὺν 

126 οὐ πειθομαι οὐδεν ΜΡ', ΤᾺ ν5 οὐ πειθομαι ΜΡΙΑ νς οὐ πειθο- 
μαι ουθεν ΝΒ, (τε 

226 γὰρ Μ ν5 Ἐ εστιν ΝΒΑ, ΤΆ ΟΥ 
Ἵ σπειρης ΜΕΒΑ, ΤΆ (ε ν5 σπειρας Μ' 
12 Αδραμυττηνω ΜΙΝ, ΤῊ ΟΥὐ ν9 Ατραμυττηνω ΜΡὶ νς Ατρα- 
μύυττινω Μ' νε Αδραμυντηνω ΒΓΑ 

25 ΤΠαυλος ΝΒΑ νς δὶ 26 9Β νς )ὲ κα, [6] 28 ΟΝΒΑ νς δὶ 

28 "ποιήσαι ΝΒΑ νς ΨῬὲ 29 Ὄχβα νς ϑὲ 29 γ"'μεγαλω ΝΒΑ νς Μὲ 
29 "Ζκαι εγω Β νς Ψὲναᾳ 30 'ανεστη τε ΝΒΑ ν5 Μὲ 
Ἵ 1342 ΚΒ νς Μ; (2134 ΑἹ 31 Ττι ΚΑ, [(ε] νς 38 
2΄τμελλοντι ΝΒΑ ν5 Μ. 2 εις ΒΑ 95 Μ 
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ἡμῖν ᾿Αριστάρχου Μακεδόνος Θεσσαλονικέως. 3 Τῇ τε 

ἑτέρᾳ κατήχθημεν εἰς Σιδῶνα, φιλανθρώπως τε ὁ ᾿Ιούλιος 

τῷ Παύλῳ χρησάμενος ἐπέτρεψε πρὸς τοὺς! φίλους 

γπορευθέντα ἐπιμελείας τυχεῖν. 4 Κἀκεῖθεν ἀναχθέντες 

ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κύπρον διὰ τὸ τοὺς ἀνέμους εἶναι 

ἐναντίους. 5 Τό τε πέλαγος τὸ κατὰ τὴν Κιλικίαν καὶ 

Παμφυλίαν διαπλεύσαντες, κατήλθομεν2 εἰς Μύρα τῆς 

Λυκίας. 6 Κἀκεῖ εὑρὼν ὁ "ἑκατόνταρχος πλοῖον ᾿Αλεξαν- 

δρῖνον πλέον εἰς τὴν" ᾿Ιταλίαν, ἐνεβίβασεν, ἡμᾶς εἰς 

αὐτό. 7 Ἔν ἱκαναῖς δὲ ἡμέραις βραδυπλοοῦντες καὶ μόλις 

γενόμενοι κατὰ τὴν Κνίδον, μὴ προσεῶντος ἡμᾶς τοῦ 

ἀνέμου, ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κρήτην κατὰ Σαλμώνην, 

8 μόλις τε παραλεγόμενοι αὐτὴν ἤλθομεν εἰς τόπον τινὰ 

καλούμενον Καλοὺς Λιμένας, ᾧ ἐγγὺς “ἦν πόλιςϊ Λασαία. 

Ραι΄ ς γνατηίηρ [5 ’'ρποῦθα 

9 κανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου καὶ ὄντος ἤδη 

ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοὸς διὰ τὸ καὶ τὴν Νηστείαν ἤδη 

παρεληλυθέναι, παρήνει ὁ Παῦλος 1Τ0 λέγων αὐτοῖς, 

“Ἄνδρες, θεωρῶ ὅτι μετὰ ὕβρεως καὶ πολλῆς ζημίας, 

οὐ μόνον τοῦ φορτίου" καὶ τοῦ πλοίου ἀλλὰ καὶ τῶν 

ψυχῶν ἡμῶν, μέλλειν ἔσεσθαι τὸν πλοῦν." 1Τ]| ὋΟ δὲ 

ἑκατοντάρχηςς τῷ κυβερνήτῃ καὶ τῷ ναυκλήρῳ “ἐπεί- 

θετο μᾶλλον ἢ τοῖς ὑπὸ τοῦ Παύλου λεγομένοις. 

12 ᾿Ανευθέτου δὲ τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς παραχει- 

μασίαν, οἱ πλείους ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι κἀκεῖθεν,7 

»σσσσδαααααδααδδπαιιιιιιιιπ
 πᾳ ππς΄'’Ππτὶ ςςΙὐΠπΠπἰἶππππ΄παππσαππσσσσ

ασσα 

13 τοὺυς ἍὍΊΝΒΑ, οε νς -- ΤᾺ 

25 κατήλθομεν ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΤΕ (τ νϑ5 κατηχθημεν Με 

36 την ΜΝΒΑ, ΤΆ (ε ν5 - Μ' 

46 ενεβιβασεν ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΤΆ Οε ν5 ἀνεβιβασεν Με 

510 φορτιου 3ὲπΒα, ογ νβ φορτου ΤᾺ 

611 εκατονταρχης ΜΡΙ͂ΝΒΑ, Ογ νβ εκατονταρχος Μ, ΤᾺ 

712 κακειθεν Μρὶ, ΤᾺ νΞ5 εκειθεν ΜΡΙ͂ΝΒΑ, Οὲ 

3 Γπορεῦύθεντι ΒΑ νϑ5 Ψψὶ 6 "εκατονταρχης ΝΒΑ ν5 ϑ)ὲ 

8 “ΝΑ, εν Μὲ ΤΊ “ΝΒΑ ν9 Μὲ 11 ΟχκΒα ν5 Μὲ 

12 Γπλειονες ΝΒΑ νϑ5 ν᾽ 

469 Α(ΤΞ 57.:11:28 

εἴ πως δύναιντο καταντήσαντες εἰς Φοίνικα παραχει- 

μάσαι, λιμένα τῆς Κρήτης βλέποντα κατὰ λίβα καὶ κατὰ 
χῶρον. 

Ραι΄ 9 5Π|ρ ἰ5ς ζδυρῆζ η ἃ Τοπηιρθοΐ 

13 “Ὑποοσπνεύσαντος δὲ νότου, δόξαντες τῆς προθέσεως 

κεκρατηκέναι, ἄραντες ἄσσον παρελέγοντο τὴν Κρήτην. 

14 Μετ᾿ οὐ πολὺ δὲ ἔβαλε κατ᾽ αὐτῆς ἄνεμος τυφωνικὸς 
ὁ καλούμενος ΓΕὐροκλύδων: 15 συναρτιασθέντος δὲ τοῦ 

πλοίου, καὶ μὴ δυναμένου ἀντοφθαλμεῖν τῷ ἀνέμῳ, 
ἐπιδόντες ἐφερόμεθα. 16 Νησίον δέ τι ὑποδραμόντες 
καλούμενον Κλαύδην μόλις ἰσχύσαμεν" περικρατεῖς 
γενέσθαι τῆς σκάφης, 17 ἣν ἄραντες, βοηθείαις ἐχρῶντο, 

ὑτπτοζωννύντες τὸ πλοῖον: φοβούμενοί τε μὴ εἰς τὴν Σύρτην! 

ἐκπττέσωσι, χαλάσαντες τὸ σκεῦος, οὕτως ἐφέροντο. 
18 Σφοδρῶς δὲ χειμαζομένων ἡμῶν, τῇ ἑξῆς ἐκβολὴν 

ἐποιοῦντο, 19 καὶ τῇ τρίτῃ αὐτόχειρες τὴν σκευὴν τοῦ 
πλοίου Γἐρρίψαμεν. 20 Μήτε δὲ ἡλίου μήτε ἄστρων 

ἐπιφαινόντων ἐπὶ πλείονας ἡμέρας, χειμῶνός τε οὐκ 
ὀλίγου ἐπικειμένου, λοιπττὸν περιῃρεῖτο πᾶσα ἐλπὶς τοῦ 
σῴζεσθαι ἡμᾶς. 

21 Πολλῆς "δὲ ἀσιτίας ὑπαρχούσης, τότε σταθεὶς ὁ 
Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν, “Ἔδει μέν, ὦ ἄνδρες, 
πτειθαρχήσαντάς μοι μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης, 
κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν. 22 Καὶ τὰ νῦν 

παραινῶ ὑμᾶς εὐθυμεῖν, ἀποβολὴ γὰρ Ψψυχῆς οὐδεμία 
ἔσται ἐξ ὑμῶν, πλὴν τοῦ πλοίου. 23 Παρέστη γάρ μοι ταύτῃ 
τῇ νυκτὶ “ἄγγελος τοῦ Θεοῦ οὗ εἰμι, ᾧ καὶ λατρεύω), 
24 λέγων, “μὴ φοβοῦ, Παῦλε: Καίσαρί σε δεῖ παραστῆναι, 
καὶ ἰδού, κεχάρισταί σοι ὁ Θεὸς πάντας τοὺς πλέοντας 
μετὰ σοῦ.΄ 25 Διὸ εὐθυμεῖτε, ἄνδρες: πιστεύω γὰρ τῷ Θεῷ 

"17 Συρτην ϑ'3ὲ νς Συρτιν 6 (μ.ν45), ΤᾺ ΟΥ 
2 23 ταύτη τη νυκτι Ψ3ϑὲΒΑΟ, Ογ νς τη νυκτι ταύτη ΤᾺ νϑ τηδε τη 
νυκτι Ν᾿ 

14 γευρακυλων ΝΒ’Α νς ϑὲ 16 ΓΚαυδα Β νς Ψ3ϑὲ; (Κλαυδα κ᾽Α"5) 
16 ΝΒΑ νς ϑ)ὲ 19 γερριψαν (ΜΝ) (Β) Α΄ ιν.  Μ 
20 ΒΑ νς 33 νος 21 τε Ο ((.γ ὅν. Μ 
23 “του Θεου ου ἕεγω ὠὦ και λατρευὼω αγγελος ΝΑ, (-- ἐγὼ ΒΟΩἢ), 
[Ὁγ] νς 33 



..27:26-26 ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 470 

ὅτι οὕτως ἔσται καθ᾽ ὃν τρόπον λελάληταί μοι. 26 Εἰς 
νῆσον δέ τινα δεῖ ἡμᾶς ἐκπεσεῖν.΄" 

27 .᾽“ῶΩς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο, διαφε- 

ρομένων ἡμῶν ἐν τῷ ᾿Αδρίᾳ, κατὰ μέσον τῆς νυκτὸς 
ὑπενόουν οἱ ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς χώραν. 28 Καὶ 
βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς εἴκοσι, βραχὺ δὲ διαστήσαντες, 
καὶ πάλιν βολίσαντες, εὗρον ὀργυιὰς δεκαττέντε: 29 φοβού- 
μενοί τε "'μήπως ΓΖείς τραχεῖς τόπους ἐκπέσωμεν 
ἐκ πρύμνης ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας, ηὔχοντο ἡμέραν 
γενέσθαι. 

30 Τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου καὶ 

χαλασάντων τὴν σκάφην εἰς τὴν θάλασσαν, προφάσει ὡς 
ἐκ “πρώρας μελλόντων ἀγκύρας ἐκτείνειν, 31 εἶπεν ὁ 
Παῦλος τῷ ἑκατοντάρχῃ καὶ τοῖς στρατιώταις, “᾽Εὰν μὴ 

οὗτοι μείνωσιν ἐν τῷ πλοίῳ,2 ὑμεῖς σωθῆναι οὐ δύνασθε." 

32 Τότε οἱ στρατιῶται ἀτέκοψανϊ τὰ σχοινία τῆς σκάφης 
καὶ εἴασαν αὐτὴν ἐκπεσεῖν. 

33 Αχρι δὲ οὗ ἤμελλεν ἡμέρα γίνεσθαι, παρεκάλει ὁ 

Παῦλος ἅπαντας μεταλαβεῖν τροφῆς, λέγων, “Τεσσαρεσ- 
καιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες ἄσιτοι δια- 
τελεῖτε, μηδὲν προσλαβόμενοι. 34 Διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς 
προσλαβεῖνξ τροφῆς, τοῦτο γὰρ πρὸς τῆς ὑμετέρας 

σωτηρίας ὑπάρχει: οὐδενὸς γὰρ ὑμῶν θρὶξ "ἐκ τῆς 
κεφαλὴς ΓΖπεσεῖται." 35 ΓΕἰπτὼν δὲ ταῦτα καὶ λαβὼν 
ἄρτον, εὐχαρίστησε τῷ Θεῷ ἐνώπιον πάντων, καὶ κλά- 
σας ἤρξατο ἐσθίειν. 36 Εὔθυμοι δὲ γενόμενοι πάντες καὶ 

129 ἐεκπεσωμεν ΜΒΑΟ, ΤᾺ (γε νς εκπγτεσωοι(ν) Μ᾿ νς εμπεσωμεν Κὶ 

231 μεινωσιν εν τω πλοιω ΜβΒΑΟ, ΤᾺ (ε νς εν τω πλοιω μει- 

νωσιν Μ'Ν" 

333 ημελλεν ημερα Μὶ νς εἐμελλεν ημερα Μρὶ, ΤᾺ νβ5 ημερα 

ημελλεν ΒΟ, ὧε νς ημερα εἐμελλεν ΝΑ 

434 προσλαβεῖν Μ', ΤΆ νς μεταλαβεῖν ΜΡ (μ.}.45), ΟΥ 

534 ὑμετερας ΜΕΒΟ, ΤᾺ (τε νβ ημετερας Μ'ΙΑ 

29 γι'μηπου ΒΟ ν5 Μὲ; (μη πη"; μηττω ΑἹ) 

29 γζκατα 6 (μ.γ}45) νς )ὲ 30 πρωρης Α ν5 ϑὲ Βα; (τλωρης κἢ) ὁ 

30 ΓΒΑΟ νς Ψϑὲκ 32 “312 Θ (μ.ν»45)ν. Μ 
33 “μηθεν Κ᾽ΒΑ ν5 Μϑὲς 34 τίαπο ΒΑΟ νς Μϑὲκ 

34 γξαπολειται 6 (μ.}45) νς }ὲ 
35 Γειπτας Θ (μ.γ.45)νς )ὲ 
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αὐτοὶ προσελάβοντο τροφῆς. 37 "Ἦμεν δὲ “ἐν τῷ πλοίῳ 
αἱ πᾶσαι ψυχαί," διακόσιαι ἑβδομήκοντα ἕξ. 38 Κορεσθέν- 
τες δὲ τῆς' τροφῆς ἐκούφιζον τὸ πλοῖον ἐκβαλλόμενοι τὸν 
σῖτον εἰς τὴν θάλασσαν. 

Ραι] ἀηα (οπήρᾶηγ Αγ δῃίρννγθοκρα οἱ Μαϊία 

39 Ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γῆν οὐκ ἐπεγίνωσκον, 
κόλπον δέ τινα κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλόν, εἰς ὃν "ἐβου- 
λεύσαντο, εἰ δυνατόν, ἐξῶσαι τὸ πλοῖον. 40 Καὶ τὰς 
ἀγκύρας περιελόντες εἴων εἰς τὴν θάλασσαν, ἅμα ἀνέν- 
τες τὰς ζευκτηρίας τῶν πηδαλίων, καὶ ἐπάραντες τὸν 
ἀρτέμονα τῇ πνεούσῃ κατεῖχον εἰς τὸν αἰγιαλόν. 41 Πε- 
ριπεσόντες δὲ εἰς τόπον διθάλασσον Γἐπώκειλαν τὴν 
ναῦν, καὶ ἡ μὲν πρῴρα ἐρείσασα ἔμεινεν ἀσάλευτος, ἡ 
δὲ πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς βίας “τῶν κυμάτων.ν 42 Τῶν 
δὲ στρατιωτῶν βουλὴ ἐγένετο ἵνα τοὺς δεσμώτας 
ἀποκτείνωσι, μή τις ἐκκολυμβήσας διαφύγῃ. 43 Ὃ δὲ 
ἑκατόνταρχος, βουλόμενος διασῶσαι τὸν Παῦλον, ἐκώ- 
λυσεν αὐτοὺς τοῦ βουλήματος, ἐκέλευσέ τε τοὺς δυνα- 
μένους κολυμβᾶν .“ἀπορρίψαντας πρώτους ἐπὶ τὴν γῆν 
ἐξιέναι, 44 καὶ τοὺς λοιττούς, οὗς μὲν ἐπὶ σανίσιν, οὗς δὲ ἐπί 
τινων τῶν ἀπὸ τοῦ πλοίου. Καὶ οὕτως ἐγένετο πάντας 
διασωθῆναι ἐπὶ τὴν γῆν. 

Ραμ] ἀηα [κθ6 Ατὸ Ηοποῖρθα οὐ Μαϊίία 

2 Καὶ διασωθέντες, τότε ἐπέγνωσαν ὅτι Μελίτη ἡ 
νῆσος καλεῖται. 2 Οἱ "'δὲ βάρβαροι παρεῖχον οὐ τὴν 

---- 555... 

.38 της ΜΡὶ νς -- ΜΡῈῸ (μ.γν45), ΤῊ Οἵ 
239 δυνατον ϑ39ὲς νς δυναιντο ΝΒΑ, ΤῈ (Οε 
“40 ἀρτεμονα Μ', ΤᾺ νς ἀρτεμωνα ΜΡ (μ.γν45), ΟΥ 
“42 διαφυγη 39} (μ.γν45), οὐ νς διαφυγοι ΤᾺ ᾿Ξ αλξενλῖς δὲ δι δ ον ειραδλοαν ἢ 

97 μεθα ΚΒΑ νς θὲς 37 ΄4.61-.3 ΚΒΟ (561-.3 ΑἹ νς 9)ὶ 
39 Γεβουλευοντο ΝΒΟ νς )ὲ: (εβουλοντο Α) 
41 "επεκειλαν 6 (μ.}45) νς ϑὲ 41 ὈΝΈΒΑ νς Μὲς, [(ε] 
43 ᾿εκατονταρχης Θ (μ.μ45)νς 9)ὲ 43 «αἀποριψαντας ΝΟ νς 33ΒΑ 
1 “ἐπέγνωμεν Θ (α.γ}.45)νς })ὲ 2Ὁῖτε ΒΑΟ νς Μϑὲκ 
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τυχοῦσαν φιλανθρωπίαν ἡμῖν, "ξΣανάψαντες γὰρ πυράν, 

προσελάβοντο πάντας ἡμᾶς, διὰ τὸν ὑετὸν τὸν ἐφεστῶτα 

καὶ διὰ τὸ Ψψῦχος. 3 Συστρέψαντος δὲ τοῦ Παύλου 

φρυγάνων Τ πλῆθος καὶ ἐπιθέντος ἐπὶ τὴν πυράν, ἔχιδνα 

γἐκ τῆς θέρμης διεξελθοῦσα' καθῆψε 2 τῆς χειρὸς αὐτοῦ. 

4 'Ως δὲ εἶδον οἱ βάρβαροι κρεμάμενον τὸ θηρίον ἐκ 

τῆς χειρὸς αὐτοῦ, “ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους, “Πάντως 

φονεύς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος οὗτος, ὃν διασωθέντα ἐκ τῆς 

θαλάσσης ἡ Δίκη ζῆν οὐκ εἴασεν." 5 Ὃ μὲν οὖν, ἀποτι- 

νάξας3 τὸ θηρίον εἰς τὸ πῦρ, ἔπαθεν οὐδὲν κακόν. 6 Οἱ 

δὲ προσεδόκων αὐτὸν μέλλειν πίμπρασθαι ἢ καταπίπτειν 

ἄφνω νεκρόν. ᾿Επὶ πολὺ δὲ αὐτῶν προσδοκώντων 

καὶ θεωρούντων μηδὲν ἄτοπον εἰς αὐτὸν γινόμενον, ἵμετα- 

βαλλόμενοι ἔλεγον “θεὸν αὐτὸν εἶναι.ἢ 

7 ᾽εν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχε χωρία τῷ 

πρώτῳ τῆς νήσου, ὀνόματι Ποπλίῳ, ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς 

τρεῖς ἡμέρας φιλοφρόνως ἐξένισεν. 8 Ἐγένετο δὲ τὸν 

πατέρα τοῦ Ποπλίου πυρετοῖς καὶ δυσεντερίᾳξ συνε- 

χόμενον κατακεῖσθαι, πρὸς ὃν ὁ Παῦλος εἰσελθὼν καὶ 

προσευξάμενος, ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, ἰάσατο αὐτόν. 

9 Τούτου οὖν γενομένου, καὶ οἱ λοιποὶ οἱ “ἔχοντες 

ἀσθενείας ἐν τῇ νήσῳ προσήρχοντο καὶ ἐθεραπεύοντο, 

10 οἵ καὶ πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς, καὶ ἀναγομένοις 

ἐπέθεντο τὰ πρὸς ΄“τὴν χρείαν." 

Ραι! Βραςῇθς ΚΟΠῚΘ 

11 Μετὰ δὲ τρεῖς μῆνας ἀνήχθημεν" ἐν πλοίῳ παρα- 

κεχειμακότι ἐν τῇ νήσῳ, ᾿Αλεξανδρίνῳ, παρασήμῳ Διοσκού- 

ροις. 12 Καὶ καταχθέντες εἰς Συρακούσας ἐπεμείναμεν 

ὉῬὉρΦορΦρΦρψρψρψνψνψνψνψνψ..νϑΨ ΦΨῦὖΡῦὃὁΠΡθ4.νϑὕὕύ......ς.-.-.-----ς--
..- 

12 διεξελθουσα Μὶ νς εξελθουσα ΜΡῸ (ᾳ.»45), ΤᾺ ΟἋ 

223 καθηψε(ν) ΜΕΒΑ, ΤΆ Ογ νβ καθηψατο ΜῸ 

35. αποτιναξας ΜΡΙ͂ΝΒ, ΤᾺ Οε νβ αποτιναξαμενος ΜρίΑ 

48 δυσεντερια Μὶ, ΤΆ νϑ5 δυσεντεριω ΜΡΙΝΒΑ, Οε 

511 ἀαἀνηχθημεν ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΤῈ ὧἵ ν ηχθημεν Μὶ 

2 τΖΣαψαντες 6 (α.γν45)ν5 ἊΣ 3 ττὶ 6 (ᾳ..»45) νς ϑὲ 

3Γαποῦ (μ.γ»45ν.  Μ 4 2316 (ι.ν»45)νς 3» 

6 "μεταβαλομενοι ΒΑ ν5 ΜῈ 6 “231 ΒΒ νς Μὲ; (,)221 ΑἹ 

οΥδε ΝΒΑ ΜΔ 9.53.512 ΝΒΑ ν5 ΨἹ 10 τας χρειας ΒΑ ν5 Ψὶ 

473 Α(ΤΘ 28:13-21 

ἡμέρας τρεῖς, 13 ὅθεν "περιελθόντες κατηντήσαμεν εἰς 

Ῥήγιον. Καὶ μετὰ μίαν ἡμέραν ἐπιγενομένου νότου, 

δευτεραῖοι ἤλθομεν εἰς Ποτιόλους, 14 οὗ εὑρόντες ἀδελ- 

φούς, παρεκλήθημεν "ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά: 

καὶ οὕτως εἰς τὴν Ρώμην ἤλθομεν. 15 Κἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ 

ἀκούσαντες τὰ περὶ ἡμῶν, Γἐξῆλθον εἰς ἀττάντησιν ἡμῖν 

“ἄχρις ᾿Αππίου Φόρου καὶ Τριῶν Ταβερνῶν, οὗς ἰδὼν ὁ 

Παῦλος, εὐχαριστήσας τῷ Θεῷ, ἔλαβε θάρσος. 

16 “Ὅτε δὲ γἤλθομεν εἰς Ρώμην, Πὺ ἑκατόνταρχος 
παρέδωκε τοὺς δεσμίους τῷ στρατοπεδάρχῳ: “τῷ δὲ 

Παύλῳ ἐπετράπη)" μένειν καθ᾽ ἑαυτόν, σὺν τῷ φυλάσσοντι 

αὐτὸν στρατιώτῃ. 

Ραι ννιίηθοοος ἴο ἰγῃ6 ΚΟΠΊΔΗ [6 νν9 

17 ᾿ἐγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς συγκαλέσασθοαι “'τὸν 

Παῦλον τοὺς ὄντας τῶν ᾿ἰΙουδαίων πρώτους: συν- 

ελθόντων δὲ αὐτῶν, ἔλεγε πρὸς αὐτούς, ““Ζ2ΖΑνδρες 

ἀδελφοί, ἐγὼ" οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τῷ λαῷ ἢ τοῖς 

ἔθεσι τοῖς πατρώοις, δέσμιος ἐξ ᾿Ιεροσολύμων παρεδόθην 
εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ρωμαίων, 18 οἵτινες ἀνακρίναντές με 
ἐβούλοντο ἀπολῦσαι διὰ τὸ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου 
ὑπάρχειν ἐν ἐμοί. 19 ᾿Αντιλεγόντων δὲ τῶν Ιουδαίων, 
ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα, οὐχ ὡς τοῦ ἔθνους 
μου ἔχων τι ΓΚατηγορῆσαι. 20 Διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν 

παρεκάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν καὶ προσλαλῆσαι, ἕνεκεν γὰρ τῆς 

ἐλπίδος τοῦ ᾿Ισραὴλ τὴν ἅλυσιν ταύτην περίκειμαι." 
21 Οἱ δὲ πρὸς αὐτὸν εἶπον, ΄“Ἡμεϊς οὔτε γράμματα περὶ 

σοῦ ἐδεξάμεθα ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας, οὔτε παραγενόμενός 

τις τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν ἢ ἐλάλησέ τι περὶ σοῦ 

; 16 τω στρατοπεδαρχω ΜϑΡὶ ν9 τω στρατοπεδαρχη Μ', ΤΆ νϑ5 

ἜΝΒΑ, (τε 

13 Γπεριελοντες ΝΒ, (γ νς 3) ἐκ 14 τταρ ΒΑ ν9 Μ 

15 τἼλθαν ΚΒΑ νος 3ὲ  ἠ15 Ἄχρι ΝΒΑ ν5 ΜῚ 
16 "εἰσήλθομεν ΚΒΑ ν5 ϑ)ὲ 16 ΠκΒΑ νς Μὶ 
16 “ἐπετράπη τω Παυλω ΚΝΒΑ νϑ5 ϑ)ὲ 17 “'αυτον ΒΑ νς ϑ)ὲ 
17 “2312 ΒΑ νς 39ὲ; (λέγων ανδρες αδελφοι ΜΝ") 
19 Γκατηγορειν ΝΒΑ νς ")ὲ 
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πονηρόν.! 22 ᾿Αξιοῦμεν δὲ παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι ἃ φρονεῖς, 

περὶ μὲν γὰρ τῆς αἱρέσεως ταύτης γνωστόν “ἐστιν ἡμῖν" 

ὅτι τανταχοῦ ἀντιλέγεται." 

23 Ταξάμενοι δὲ αὐτῷ ἡμέραν, ἧκον πρὸς αὐτὸν εἰς 

τὴν ξενίαν πλείονες, οἷς ἐξετίθετο διαμαρτυρόμενος τὴν 

βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, πείθων τε αὐτοὺς οτὰ περὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ 

ἀπό τε τοῦ Νόμου Μωσέως καὶ τῶν Προφητῶν ἀπὸ πρωΐ 

ἕως ἑσπέρας. 24 Καὶ οἱ μὲν ἐπείθοντο τοῖς λεγομένοις, οἱ 

δὲ ἠπίστουν. 

25 ᾿Ασύμφωνοι δὲ ὄντες πρὸς ἀλλήλους ἀπελύοντο, 

εἰπόντος τοῦ Παύλου ῥῆμα ἕν, ὅτι “Καλῶς τὸ Πνεῦμα τὸ 

Ἅγιον ἐλάλησε διὰ Ησαΐου τοῦ προφήτου πρὸς τοὺς 

πατέρας "ἡμῶν, 26 Γλέγον, 

«Πορεύθητι πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον καὶ εἰττόν,2 

“᾿Ακοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε, 

Καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε: 

27 ᾿Επαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, 

Καὶ τοῖς ὠσὶ βαρέως ἤκουσαν, 

Καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν: 

Μήποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς 
Καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι 
Καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσι καὶ ἐπιστρέψωσι, 

Καὶ ἰάσομαι αὐτούς." 

28 Γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν ὅτι τοῖς ἔθνεσιν ἀπεστάλη "ἢ τὸ 

σωτήριον τοῦ Θεοῦ, αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται .΄ 29 "Καὶ ταῦτα 

αὐτοῦ εἰπόντος, ἀττῆλθον οἱ ᾿Ιουδαῖοι, ττολλὴν ἔχοντες ἐν 

ἑαυτοῖς συζήτησιν..Ν 

απ 6 ΞΘ. ΘΝ“ πῆῇῆ“ΠΠΠπΞῆ ΟΠΟέΟ͵πςῆςῆπσσσ- -“ “ς..-“-.,  ς΄'ῷοὁΡ. .ἍΨἮ ιὦΥΑἅΨ, .-͵“«ὐὐτπ πἔπἶπὐπσααπαι 

121 περι σου ποονηρον ΜΝΒΑ, ΤᾺ (τ ν5 πονηρον περ! σου Μ' 

226 εἰπὸν έν Βα, οὐ νβ εἰπε ΤΆ 
327 Ιιασομαι ΜΡΙ͂ΝΒΑ, Ογ νβ τασωμαι ΜΡ, ΤᾺ 

22 ΚΒΑ νς ϑϑ)ὲ 23 τηλθον ΝΒΑ νς Μὲ 23 ΟΚΒΑ νυ Μ 

25 τὕμων ΒΑ ν5.ὉΜ 26 λεγων ΝΒ ν. ΜΑ 

28 ττοῦτο Ν'ΒΑ νς Μὲ] 29 ὥνΒα νς Μὲ 

26,27 [5. 6:9,,0 
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ΡαιΠ]΄5 Μη! ςγγ Γοηζημος [πη παθΎρα 

’ 

30 "Ἔμεινε δὲ πὸ Παῦλος διετίαν ὅλην ἐν ἰδίῳ μισ- 
θώματι, καὶ ἀπεδέχετο πάντας τοὺς εἰστορευομένους 
πρὸς αὐτόν, 31 κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ 

διδάσκων τὰ περὶ τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάσης 

παρρησίας, ἀκωλύτως. 

30 Γενεμεινεν Β (ενεμειναν δ) νς ΨὲκΑ 30 ὥΝΒΑ νς Μὲ 



ΠΡῸΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 

Ραιι! τορῖίς [ἢ 6 δα! ηΐς ᾿Ιῃ ΚΟΠῚΘ 

ΑΥΛΟΣ, δοῦλος “ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ,, κλητὸς ἀπόστολος, 
5) ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον Θεοῦ, 2 ὃ προεπηγ- 

γείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν Γραφαῖς ᾿Αγίαις, 
3 περὶ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ, τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος Δαβὶδ 

κατὰ σάρκα, 4 τοῦ ὁρισθέντος Υἱοῦ Θεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ 
Πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν, ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν, 5 δι᾽ οὗ ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολὴν 
εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν ὑπὲρ τοῦ 
ὀνόματος αὐτοῦ, 6 ἐν οἷς ἐστε καὶ ὑμεῖς κλητοὶ ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ: 

7 Πᾶσι τοῖς οὖσιν ἐν Ρώμῃ ἀγαπητοῖς Θεοῦ, κλητοῖς 
ἁγίοις: 

Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀττὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

Ραι! Θςιγος ἴο νοΐ ΚΟΠΊΘ 

ὃ Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
Γὑπὲρ πάντων ὑμῶν ὅτι ἡ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν 
ὅλῳ τῷ κόσμῳ. 9 Μάρτυς γάρ μού ἐστιν ὁ Θεός, ᾧ 
λατρεύω ἐν τῷ πνεύματί μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Υἱοῦ 
αὐτοῦ, ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι, πάντοτε ἐπὶ 
τῶν προσευχῶν μου 10 δεόμενος εἴ πὼς ἤδη ποτὲ 

εὐοδωθήσομαι ἐν τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. 
ΤΊ ᾿Επιττοθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς ἵνα τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν 
πνευματικὸν εἰς τὸ στηριχθῆναι ὑμᾶς, 12 τοῦτο δέ ἐστι, 

Ιη Βοπηδης9ς Ὁ ΞξἬ μβέκΒΑΟ 

1 “Β νος ϑϑὲκα 8 Γπερι Θ (ᾳ.γν46) γε ϑὲ 
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συμπταρακληθῆναι ἐν ὑμῖν διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως 
ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ. 13 Οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, 
ὅτι πολλάκις προεθέμην ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς (καὶ ἐκωλύθην 
ἄχρι τοῦ δεῦρο), ἵνα τινὰ καρττὸν᾽ σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν, καθὼς 
καὶ ἐν τοῖς λοιτοῖς ἔθνεσιν. 14 “Ἑλλησί τε καὶ βαρβάροις, 
σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί. 15 Οὕτω τὸ κατ᾽ 
ἐμὲ πρόθυμον καὶ ὑμῖν τοῖς ἐν Ρώμῃ εὐαγγελίσασθαι. 

ΤΗῊΘ [υκ[ |ν6 ᾿γ Εαϊῖῃ 

16 Οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον στοῦ Χριστοῦ,Ν 

δύναμις γὰρ Θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν τιαντὶ τῷ πιστεύοντι, 
᾿Ιουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι. 17 Δικαιοσύνη γὰρ Θεοῦ 

ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθὼς 
γέγραπται, «᾿ Ο δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται.» 

(οα΄ς ννγαίῃ [5 Κθνθαίθα Αραϊηςί (]πητὶρῃϊθουςηθϑος 

18 ᾿Ατοοκαλύτπτεται γὰρ ὀργὴ Θεοῦ ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἐπὶ 
πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώττων τῶν τὴν ἀλήθειαν 
ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων. 19 Διότι τὸ γνωστὸν τοῦ Θεοῦ 
φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς, ὁ γὰρ Θεὸςϊ αὐτοῖς 
ἐφανέρωσε. 2090Τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως 
κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος 
αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς 
ἀναπολογήτους. 21 Διότι γνόντες τὸν Θεόν, οὐχ ὡς Θεὸν 
ἐδόξασαν ἢ ς“εὐχαρίστησαν, ἀλλ᾽ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς 
διαλογισμοῖς αὐτῶν καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν 
καρδία. 22 Φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν, 23 καὶ 
ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ ἐν ὁμοιώματι 
εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραττόδων 
καὶ ἑρπετῶν. 

.13 τινα καρπον ΜϑὲΘ (μ.μ»46), ον νβ καρπον τινα ΤΆ 
.}} ἤλλαξαν ΜΘ (μ.γ}46), ΤᾺ Οε νς ηλλαξαντο Μ' 
δ ποτ τττν 0 π πρσοοοε τ 
16 56 (κ.946) νς 3) ἠἠἸ9ἦ6.(μ.νΓ6)νς ϑ)ὲ 
21 εηυχαριστησαν ΚΑΟ ν5 ΜΒ 

17 Ηδρῦ. 2:4 
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24 Διὸ Θκαὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις 

τῶν καρδιῶν αὐτῶν Ἐς ἀκαθαρσίαν, τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ 

σώματα αὐτῶν ἐν “ἑαυτοῖς, 25 οἵτινες μετήλλαξαν τὴν 

ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ 

ἐλάτρευσαν. τῇ κτίσει παρὰ τὸν Κτίσαντα, ὑς ἐστιν 

εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας. ᾿Αμήν. 

26 Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη 

ἀτιμίας: αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν 

χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, 27 ὁμοίως τε' καὶ οἱ "ἄρρενες, 

ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας, ἐξεκαύθησαν ἐν: 

τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν 

ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι, καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει 

τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες. 

28 Καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν 

ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, 

ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα, 29 πεπτληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ, 

οπορνείᾳ, πονηρίᾳ, πλεονεξίᾳ, κακίᾳ: μεστοὺς φθόνου, 

φόνου, ἔριδος, δόλου, κακοηθείας: ψιθυριστάς, 30 κατα- 

λάλους, θεοστυγεῖς, ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, 

ἐφευρετὰς κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, 9] ἀσυνέτους, 

ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ϑάσπόνδους, ἀνελεήμονας: 

32 οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ Θεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ 

τοιαῦτα πράσσοντες ἄειοι θανάτου εἰσίν, οὐ μόνον αὐτὰ 

ποιοῦσιν ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσι τοῖς πράσσουσι. 

(οὐ [μᾶγρθ65 Ὀγ Κἰρῃίθουϑ Ργ ηςΙρ 65 

Διὸ ἀναπολόγητος εἶ, ὦ ἄνθρωπε πᾶς ὁ κρίνων, ἐν ᾧ 

γὰρ κρίνεις τὸν ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίνεις, τὰ γὰρ 

αὐτὰ πράσσεις ὁ κρίνων. 2 Οἴδαμεν δὲ ὅτι τὸ κρίμα τοῦ 

Θεοῦ ἐστι κατὰ ἀλήθειαν ἐπὶ τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσ- 

σοντας. 3 Λογίζῃ δὲ τοῦτο, ὦ ἄνθρωπε ὁ κρίνων τοὺς τὰ 

τοιαῦτα πράσσοντας καὶ ποιῶν αὐτά, ὅτι σὺ ἐκφεύξῃ τὸ 

127 τε ΜρΙνΒ, ΤᾺ οὐ νϑ δὲ ΜΡα ν5 -- ΜΡὶ 

227 εν ΜΕ (ἃ.ν»545), ΤᾺ Οε νς - Μ' 

24 96 (ᾳ.μ»46) νς "ὲ 24 ταυτοις Θ (ᾳ.».45) ν9 Μ 

27 “αρσενες Β ν5 ϑέκας 2996 (κ.»55) ν5 Ὅ) 3170 κΒὰ ν95 ϑὲο 
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κρίμα τοῦ Θεοῦ 4 Ἢ τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ 
καὶ τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς μακροθυμίας καταφρονεῖς, ἀγνοῶν 
ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ Θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει 5 Κατὰ δὲ 
τὴν σκληρότητά σου καὶ ἀμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις 
σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως καὶ! 
δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ, 6 ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ 
ἔργα αὐτοῦ, 7 τοῖς μὲν καθ᾿ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ 
δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν ζητοῦσι, ζωὴν αἰώνιον: 
ὃ τοῖς δὲ ἐξ ἐριθείας, καὶ ἀπειθοῦσι ὁμὲν τῇ ἀληθείᾳ, 
πειθομένοις δὲ τῇ ἀδικίᾳ, “θυμὸς καὶ ὀργή,ϊ 9 θλῖψις καὶ 
στενοχωρία, ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ κατερ- 
γαζομένου τὸ κακόν, ᾿Ιουδαίου τε πρῶτον καὶ Ἕλληνος: 
10 δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη πταντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ 
ἀγαθόν, ᾿Ιουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι. 11 Οὐ γάρ ἐστι 
προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ. 12 “Ὅσοι γὰρ ἀνόμως 
ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται: καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ 
ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται. 13 Οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ 
ο᾽τοῦ νόμου δίκαιοι τταρὰ ϑΖτῷ Θεῷ, ἀλλ᾽ οἱ ποιηταὶ ὁΞτοῦ 
νόμου δικαιωθήσονται. 14 “Ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον 
ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου "ποιῇ, οὗτοι, νόμον μὴ ἔχοντες, 
ἑαυτοῖς εἰσι νόμος’ 15 οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ 
νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης 
αὐτῶν τῆς συνειδήσεως, καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν 
λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων, 16 ἐν 
ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ 
τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ “ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἴ 

ΤῊΘ [Θνν5 ΑΥΓῈ ἃ5 αυ]γ ἃ5 ἴῃ 6 (θη! ος Τῇ ογ ᾿αρθ 

Γ᾽" Ἁ 17 ΓΙδε σὺ Ιουδαῖος ἐπονομάζῃ καὶ ἐπτανατταύῃ τῷ 
νόμῳ καὶ καυχᾶσαι ἐν Θεῷ 18 καὶ γινώσκεις τὸ θέλημα καὶ 

ΙπὉὰπὰπὠπὄπὀπσ ΠΡ ΒΒΒΒΝΒΒΒΒΝΝΝΝΝΝΝΝΟΝΟΝΟΝΟΝΕΝΒΟΝΕΝΝΝΝΝΒΒΝΕΒΒΝΟΒΝΝΒΒΝΝΒΒΝΝΒΒΒΒΒΝΝΒΒΟΒΟΒΟΒΟΝΝΒΘΘΝΟΝΒΌΝΟΝΝ 

'δ καὶ 33ὲ νς -- κ"ΒΑ, ΤᾺ οἵ 
--ῤ....ς.. 

ὃ Ὅν ἜΒ νς Ἅ)Α 8 “321 ΚΒΑ νς Μὴ 13 Οἴνβαᾳ νς Μὲ 
12 ζῇ γς ϑὴκα, [6] 13 οὔχβαᾳ νς Μὲ 
14 τπγριωσιν ΝΒΑν.Μ 16 “νη 55, νς Ἅ Α 
17 Γεὶ δὲ ΝΒΒΑ υς Μ 17 Οκ Βα νς Ψὲ 
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δοκιμάζεις τὰ διαφέροντα κατηχούμενος ἐκ τοῦ νόμου, 

19 πέποιθάς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν, φῶς τῶν ἐν 

σκότει, 20 παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, ἔχον - 

τα τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ 

νόμῳ. 21 Ο οὖν διδάσκων ἕτερον, σεαυτὸν οὐ διδάσκεις 

Ὃ κηρύσσων μὴ κλέπτειν, κλέπτεις} 22 .ὋΟ λέγων μὴ 

μοιχεύειν, μοιχεύεις7ἡ Ὃ βδελυσσόμενος τὰ εἴδωλα, ἱε- 

ροσυλεῖς 23 Ὃς ἐν νόμῳ καυχάσαι, διὰ τῆς παρα- 

βάσεως τοῦ νόμου τὸν Θεὸν ἀτιμάζεις 24 «Τὸ γὰρ ὄνομα 

τοῦ Θεοῦ δι᾽ ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι,» καθὼς 

γέγραπται. 

Οἰτευπης ςοη ΡοΥ͂ 56 ᾿ς οὗ ΝΟ Ανϑὶ]} 

25 Περιτομὴ μὲν γὰρ ὠφελεῖ ἐὰν νόμον πράσσῃς, ἐὰν δὲ 

παραβάτης νόμου ἧς, ἡ περιτομή σου ἀκροβυστία γέγονεν. 

26 ᾿Εὰν οὖν ἡ ἀκροβυστία τὰ δικαιώματα τοῦ νόμου 

φυλάσσῃ, "οὐχὶ ἡ ἀκροβυστία αὐτοῦ εἰς περιτομὴν 

λογισθήσεται 27 Καὶ κρινεῖ ἡ ἐκ φύσεως ἀκροβυστία, τὸν 

νόμον τελοῦσα, σὲ τὸν διὰ γράμματος καὶ περιτομῆς 

παραβάτην νόμουϑ 28 Οὐ γὰρ ὁ ἐν τῷ φανερῷ ᾿Ιουδαῖός 

ἐστιν, οὐδὲ ἡ ἐν τῷ φανερῷ ἐν σαρκὶ περιτομή: 29 ἀλλ᾽ ὁ 

ἐν τῷ κρυπτῷ Ιουδαῖος, καὶ περιτομὴ καρδίας ἐν 

πνεύματι, οὐ γράμματι, οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων 

ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ Θεοῦ. 

Ραμ! Αποννοθῖο ἂἃη ΟὈ] θεοῖο 

Τί οὖν τὸ περισσὸν τοῦ ᾿Ιουδαίου, ἢ τίς ἡ ὠφέλεια τῆς 

3 περιτομῆς 2 Πολὺ κατὰ πάντα τρόπον! Πρῶτον μὲν 

ογὰρ ὅτι ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ. 3 Τί γὰρ εἰ 

ἠπίστησάν τινες Μὴ ἡ ἀπιστία αὐτῶν τὴν πίστιν τοῦ Θεοῦ 

καταργήσει! 4 Μὴ γένοιτο! ΓιΙνέσθω δὲ ὁ Θεὸς ἀληθής, πᾶς 

δὲ ἄνθρωπος ψεύστης, καθὼς γέγραπται, 
͵ςὉςὉςὉςὉρὉρΡρνρνψνψνψνψνψνψ.ι : .ἀι....ι᾽ι᾿᾽ ΄.-.ς͵ς. 

στ τ τσ σα.» 

26 οὐχ ΝΒ νς Μὲ 209 8νς κα, [(ε] 

24 ᾿ς. 52:5; ΕΖζοκ. 36:22 
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«Ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου 
Καὶ νικήσῃς᾽ ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.» 

5 Εἰ δὲ ἡ ἀδικία ἡμῶν Θεοῦ δικαιοσύνην συνίστησι, τί 2 ἐροῦ- 
μεν Μὴ ἄδικος ὁ Θεὸς ὁ ἐπιφέρων τὴν ὀργήν, (Κατὰ 
ἄνθρωπον λεγω.) 6 Μὴ γένοιτο! ᾿Επεὶ πῶς κρινεῖ ὁ Θεὸς 
τὸν κόσμονϑ 7 Εἰ γὰρ ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ἐμῷ 
ψεύσματι ἐπερίσσευσεν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ, τί ἔτι κἀγὼ 
ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι ὃ Καὶ μὴ καθὼς βλασφημούμεθα 
καὶ καθώς φασί τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι “Ποιήσωμεν τὰ κακὰ 
ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά 2 Ὧν τὸ κρίμα ἔνδικόν ἐστι. 

ΑΙ! Ηᾶνθ δίππηρθα 

9 Τί οὐν7 Προεχόμεθα Οὐ πάντως. Προῃτιασάμεθα γὰρ 
Ιουδαίους τε καὶ Ἕλληνας πάντας ὑφ᾽ ἁμαρτίαν εἶναι. 

10 Καθὼς γέγραπται ὅτι 

«Οὐκ ἔστι δίκαιος οὐδὲ εἷς, 
1 Οὐκ ἔστιν ὁ συνίων, 

Οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὸν Θεόν. 
12 Πάντες ἐξέκλιναν, 

ἽΑμα τ"ἠχρειώθησαν: 
Οὐκ ἔστι Τ ποιῶν χρηστότητα, 

πρὺκ ἔστινν ἕως ἑνός.» 

13 «Τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν, 
Ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν.» 

« ἰὸς ἀσπίδων ὑττὸ τὰ χείλη αὐτῶν.» 

14 «Ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ πικρίας γέμει.» 

1 4 νικησης ΜΡΙΒ, ΤᾺ νϑβ νικησεις ΜΡΙΝΑ, ΟΥ 
“5. τι ΜΧΒΑ, ΤᾺ οε νς Ἑουν Μ᾿ 
10 οτι Μρίνβα, ΤΆ σὺ νς -- ΜΡ' 

΄ ἐν ΝΑ νς ΨῈὲΒ 12 χρεωθησαν ΝΒ᾿Α νς ψϑὲ 
2 τον νς 31 ΒΑ 12 5Β νς κα, [οι] 

4 Ρς 51: 51:4 10-12 Ρες. 14:1-3; 53:1-3; Εες!. 7:20 134 Ρῥς. 5:9 130 Ρς. 140:3 Ἵ4 Ρς, 10:7 
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15 «᾽Οξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα, 

16 Σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, 

17 Καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν.» 

18 «Οὐκ ἔστι φόβος Θεοῦ ἀπέναντι 
τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.» 

19 Οἴδαμεν δὲ ὅτι ὅσα ὁ νόμος λέγει, τοῖς ἐν τῷ νόμῳ 

λαλεῖ, ἵνα πᾶν στόμα φραγῇ καὶ ὑπόδικος γένηται πᾶς ὁ 

κόσμος τῷ Θεῷ. 20 Διότι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται 

πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ, διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις 

ἁμαρτίας. 

(οα΄ς Κἰρῃϊθουϑηθϑς [5 Τηγουρῇ Βαϊϊῃ 

21 Νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη Θεοῦ πεφανέρωτοαι, 

μαρτυρουμένη ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν, 

22 δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ διὰ πίστεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς 

πάντας "καὶ ἐπὶ πάντας" τοὺς πιστεύοντας. Οὐ γάρ ἐστι 

διαστολή: 23 πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς 

δόξης τοῦ Θεοῦ, 24 δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι 

διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, 25 ὃν 

προέθετο ὁ Θεὸς ἱλαστήριον “διὰ τῆς πίστεως" ἐν τῷ αὐτοῦ 

αἵματι, εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν 

τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων, ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ Θεοῦ, 

26 πρὸς Τἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ νῦν καιρῷ, 

εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως 

᾿Ιησοῦ. 

Βοδεοίίηρ [5 Εχείμαρα 

27 Ποῦ οὖν ἡ καύχησις ᾿Εξεκλείσθη. Διὰ ποίου νόμου 

Τῶν ἔργων Οὐχί, ἀλλὰ διὰ νόμου πίστεως. 28 Λογιζόμεθα 

Γγοὖν “πίστει δικαιοῦσθαιξ ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόμου. 

29 Ἢ ᾿Ιουδαίων ὁ Θεὸς μόνον Οὐχὶ 9δὲ καὶ ἐθνῶν Ναί, 

22 56 (μ.γ»46) νς ὲ 2513 κοῖ νς Μϑὲ͵ὲΒ, [οὐ]; (-- ΑἹ) 
26 ττην Θ (ι.γ}46) νς Μὶ 28 “γαρ ΝΑ ν5 ΜέὲβΒο 

28 “6 (ᾳ..»46) νς Μὲ 29 96 (μ.γν46)ὴ νς ὶ 

15-17 Ις. 59:7,8; Ρτον. 1:76 18 Ρς-. 36: 
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καὶ ἐθνῶν, 30 "ἐπείπερ εἷς ὁ Θεός, ὃς δικαιώσει περιτομὴν 
ἐκ πίστεως καὶ ἀκροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως. 31 Νόμον οὖν 
καταργοῦμεν διὰ τῆς πίστεως Μὴ γένοιτο! ᾿Αλλὰ νόμον 
Γστῶμεν. 

ΑὈτᾶἤδπγ νν 85 ]υςἐ θα Ὀγ Εαίῖῃ 

Τί οὖν ἐροῦμεν “᾿Αβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν εὑρη- 
κέναι" κατὰ σάρκα 2Εἰ γὰρ ᾿Αβραὰμ ἐξ ἔργων 

ἐδικαιώθη, ἔχει καύχημα, ἀλλ᾽ οὐ πρὸς “τὸν Θεόν. 3 Τί γὰρ 
ἡ Γραφὴ λέγει «᾿Επίστευσε δὲ ᾿Αβραὰμ τῷ Θεῷ, καὶ 
ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.» 4 Τῷ δὲ ἐργαζομένῳ ὁ 
μισθὸς οὐ λογίζεται κατὰ χάριν ἀλλὰ κατὰ! ὀφείλημα. 5 Τῷ 
δὲ μὴ ἐργαζομένῳ, πιστεύοντι δὲ ἐπὶ τὸν δικαιοῦντα τὸν 
ἀσεβῆ, λογίζεται ἡ πίστις αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνην. 

[ αν! α (οΙο γαΐθς ([ῃ6 ϑαπηθ ΤῊ ῃ 

6 Καθάπερ καὶ Δαβὶδ λέγει τὸν μακαρισμὸν τοῦ ἀν- 
θρώπου ᾧ ὁ Θεὸς λογίζεται δικαιοσύνην χωρὶς ἔργων, 

7 «Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι, 
Καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι. 

8ὃ Μακάριος ἀνὴρ Γᾧ οὐ μὴ λογίσηται Κύριος 
ἁμαρτίαν.» 

ΑὈταἤ ΠῚ ννᾶς [μ5{ΠΠ|6 6 1 οπρ Βοίοτγθ Οἰγοιπηςίςίοη 

9 ὋΟ μακαρισμὸς οὖν οὗτος ἐπὶ τὴν περιτομήν, ἢ καὶ 
ἐπὶ τὴν ἀκροβυστίαν᾽ Λέγομεν γὰρ ὅτι «᾿Ελογίσθη τῷ 
᾿Αβραὰμ ἡ πίστις εἰς δικαιοσύνην.» 10 Πῶς οὖν ἐλογίσθηϑ 
Ἔν περιτομῇ ὄντι ἢ ἐν ἀκροβυστίᾳϑ Οὐκ ἐν περιτομῇ ἀλλ᾽ 
ἐν ἀκροβυστίᾳ. ΤΊ Καὶ σημεῖον ἔλαβε περιτομῆς, σφραγῖδα 

Ι4 κατα Ψ3ὲ6 (α.γ5.46), οὐ νς Ἔτο ΤᾺ 

30 Γειπερ Θ (μ.γ}46) νς ὲ 31 τιστανομεν Θ (μ.γ}56) νς 3ὲ 
Τ “ευρηκεναι Αβρααμ τον προπατορα ημων Μ'Α(" νς Ψὲ; 
(Αβρααμ τον προπατορα ημων Β) 
2 96 (ᾳ.μ46) νς ὲ 8 Γου Κ'Β νς ϑϑὲας 9 ον νς ϑὲας 

3 ρθη. 15:6 7,8 Ρς. 32:1,2 9 ὄρη. 15:6 
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τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ, εἰς τὸ 

εἶναι αὐτὸν πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων δι᾽ ἀκρο- 
βυστίας, εἰς τὸ λογισθῆναι Θ'καὶ αὐτοῖς ϑΖτὴν δικαιοσύνην, 
12 καὶ πατέρα περιτομῆς τοῖς οὐκ ἐκ περιτομῆς μόνον, 
ἀλλὰ καὶ τοῖς στοιχοῦσι τοῖς ἴχνεσι τῆς πίστεως τῆς ἐν τῇ 
ἀκροβυστίᾳ' τοῦ πατρὸς ἡμῶν ᾿Αβραόάμ. 

ΤῊ ΡτγοπΊϊϑθ γνὰς αταηΐθα Τῆτγουρῇ Εαίῖῃ 

13 Οὐ γὰρ διὰ νόμου ἡ ἐπαγγελία τῷ ᾿Αβραὰμ ἢ τῷ 
σπέρματι αὐτοῦ, τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι ϑὁτοῦ κόσμου, 
ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης πίστεως. 14 Εἶ γὰρ οἱ ἐκ νόμου 
κληρονόμοι, κεκένωται ἡ πίστις καὶ κατήργηται ἡ ἐπαγ- 
γελία: 15 ὁ γὰρ νόμος ὀργὴν κατεργάζεται: οὗ Γγὰρ 
οὐκ ἔστι νόμος, οὐδὲ παράβασις. 16 Διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως 
ἵνα κατὰ χάριν, εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ 
τῷ σπέρματι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ 
πίστεως ᾿Αβραάμ, ὅς ἐστι πατὴρ πάντων ἡμῶν 17 (καθὼς 
γέγραπται ὅτι «Πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε») 
κατέναντι οὗ ἐπίστευσε Θεοῦ, τοῦ ζῳοποιοῦντος τοὺς 
νεκροὺς καὶ καλοῦντος τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα. 18 Ὃς παρ᾽ 
ἐλπίδα ἐπ᾽ ἐλπίδι ἐπίστευσεν, εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸν 
«πατέρα πολλῶν ἐθνῶν, κατὰ τὸ εἰρημένον, «Οὕτως 
ἔσται τὸ σπέρμα σου.» 79 Καὶ μὴ ἀσθενήσας τῇ πίστει, 
οΙοὺ κατενόησε τὸ ἑαυτοῦ σῶμα 92ἤδη νενεκρωμένον, 
ἑκατονταέτης που ὑπάρχων, καὶ τὴν νέκρωσιν τῆς μήτρας 
Σάρρας, 720 εἰς δὲ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Θεοῦ οὐ διεκρίθη τῇ 

"12 πιστεως τῆς εν τή ἀκροβυστια ΜῚ ν5 πιστεως τῆς εν 
ακροβυστια ΜΡ νς εν τὴ ακροβυστια πιστεως ΤᾺ νϑ5 εν 
ακροβυστια πιστεως ΒΑ, (γ᾽ νβ εν ακροβυστια Ν' νεῈ εν 
ακροβυστιας πιστεως Οἵ 

11 ΟἸκΈΒΑ νς Μὲς, [(ε] ΤΊ οἷν νς 3)ὲ ΒΟ", [Οὐ]; (εις ἔογ τὴν ΑἹ 

13 96 (ᾳ.γ»46) νς )ὲ 15 δε Θ (.γμ.46) νς ")ὲ 

19 ΟΙ6 (μ.μ546) νς )ὲ 19 Ο28 νς 3)ὲ Α΄, [ου] 

17 ἀφθη. 17:5 18 ἄρῃ. 15:5 
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ἀπιστίᾳ ἀλλ᾽ ἐνεδυναμώθη τῇ πίστει, δοὺς δόξαν τῷ Θεῷ, 
21 καὶ πληροφορηθεὶς ὅτι ὃ ἐπήγγελται δυνατός ἐστι καὶ 
ποιῆσαι. 22 Διὸ Θκαὶ «ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.» 
23 Οὐκ ἐγράφη δὲ δι᾽ αὐτὸν μόνον ὅτι ἐλογίσθη αὐτῷ, 
24 ἀλλὰ καὶ δι᾿ ἡμᾶς οἷς μέλλει λογίζεσθαι, τοῖς πισ- 
τεύουσιν ἐπὶ τὸν ἐγείραντα ᾿Ιησοῦν τὸν Κύριον ἡμῶν ἐκ 
νεκρῶν, 25 ὃς παρεδόθη διὰ τὰ τταρατττώματα ἡμῶν καὶ 
) 

ἠγέρθη διὰ τὴν δικαίωσιν ἡμῶν. 

Εαϊῖῃ Τηαπηρῇς ἰη Τγοι [6 

ΡΒ Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως, εἰρήνην ἔχομεν' πρὸς 
τὸν Θεὸν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 2 δι᾽ οὗ 

καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν “τῇ πίστειν εἰς τὴν χάριν 
ταύτην ἐν ἡ ἑστήκαμεν, καὶ καυχώμεθα ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς 
δόξης τοῦ Θεοῦ. 3 Οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν 
ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατερ- 
γάζεται, 4 ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα. 
5 Ἢ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ 
ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ [Πνεύματος ᾿Αγίου τοῦ 
δοθέντος ἡμῖν. 

ἸυστΠ6α Ὀγ Ηἰ5 Πϑαίῃ; ϑανϑα ᾿γ Ηἰς [6 

6 Ἔτι γὰρ Χριστός, ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν, Τκατὰ καιρὸν 
ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανε. 7 Μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις 
ἀποθανεῖται, ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ 
ἀποθανεῖν. ὃ Συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ 
Θεός, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν, Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν 
ἀπέθανε. 9 Πολλῷ οὖν μᾶλλον, δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ 
αἵματι αὐτοῦ, σωθησόμεθα δι᾽ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς. 10 Εἰ 
γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ θανά- 
του τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες 
πο οχΧΣΔῷ}}1Σ:»Ἱ τ Γτπτ᾿τππ-'΄ἥΣ1....:.: . ,Εὔ.ϑ.ὕ.ὕΨἅ-ἔὦἝξὲ3-......ΔὕζἔὸὍὔὔσκαιτππιαιιοικπποσπππππτ ππτηπαααικαπποιπα ται αι α αι 

Ἵ ἐχομεν Με, ΤᾺ Οὐ νβ ἐχωμεν ΜΡῚΒ (μ..»456) 

22 9Β νς ϑέκαςσ, [0] 2 Β νς Ῥ9ὲ κ᾽ (εν τη πίστει Α), [Ὁ] 
6 Τετι Θ (μ.μ456) νς Ψὲὶ 

22 (θη. 15:6 
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σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ. 11 Οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ 
καυχώμενοι; ἐν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ, δι᾽ οὗ νῦν τὴν καταλλαγὴν ἐλάβομεν. 

᾿θαίῃ Τῆγουρῇῃ Ααδπὴ Δηα [ἰ{6 Τηγουρῇ (τοί 

12 Διὰ τοῦτο, ὥσπερ δι᾽ ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς 
τὸν κόσμον εἰσῆλθε, καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος, καὶ 
οὕτως εἰς πάντας ἀνθρώπους ὁ θάνατος διῆλθεν, ἐφ᾽ ᾧ 
πάντες ἥμαρτον. 13 Αχρι γὰρ νόμου ἁμαρτία ἦν ἐν κόσμῳ, 
ἁμαρτία δὲ οὐκ ἐλλογεῖται, μὴ ὄντος νόμου. 14 ᾿Αλλ᾽ ἐβα- 
σίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ ᾿Αδὰμ μέχρι Μωῦσέως καὶ ἐπὶ 

τοὺς μὴ ἁμαρτήσαντας ἐπὶ τῷ ὁμοιώματι τῆς παραβάσεως 
᾿Αδάμ, ὅς ἐστι τύπος τοῦ μέλλοντος. 15 ᾿Αλλ᾽ οὐχ ὡς τὸ 
παράπτωμα, οὕτω καὶ τὸ χάρισμα. Εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς 
παραπτώματι οἱ πολλοὶ ἀττέθανον, πολλῷ μᾶλλον ἡ χάρις 
τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσε. 16 Καὶ οὐχ 
ὡς δι᾽ ἑνὸς ἁμαρτήσαντος, τὸ δώρημα: τὸ μὲν γὰρ κρίμα 
ἐξ ἑνὸς εἰς κατάκριμα, τὸ δὲ χάρισμα ἐκ πολλῶν 

παραπτωμάτων εἰς δικαίωμα. 17 Εἰἶ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς 

παραπτώματι ὁ θάνατος ἐβασίλευσε διὰ τοῦ ἑνός, ττολλῷ 
μᾶλλον οἱ τὴν περισσείαν τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς 
τῆς δικαιοσύνης λαμβάνοντες ἐν ζωῇ βασιλεύσουσι διὰ 
τοῦ ἑνὸς ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 18 ἼΑρα οὖν ὡς δι᾽ ἑνὸς 
παραπτώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς κατάκριμα, 
οὕτω καὶ δι᾽ ἑνὸς δικαιώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς 
δικαίωσιν ζωῆς. 19 “Ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς τταρακοῆς τοῦ ἑνὸς 
ἀνθρώπου ἁμαρτωλοὶ κατεστάθησαν οἱ πολλοί, οὕτω καὶ 
διὰ τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἑνὸς δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ 
πολλοί. 20 Νόμος δὲ παρεισῆλθεν ἵνα πλεονάσῃ τὸ 
παράπτωμα. Οὗ δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερε- 
περίσσευσεν ἡ χάρις, 2Ἱ ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἡ 

ἁμαρτία ἐν τῷ θανάτῳ, οὕτω καὶ ἡ χάρις βασιλεύσῃ διὰ 

"ΤΊ καυχώμενοι ΜΘ (μ.γμ»86), ΤᾺ Οε νς καυχωμεθα Μ' 
221 βασιλευση ΜΡΙΝΒΟ, ΤΕ Οε ν5 βασιλεύσει Μ' ν9β εβασιλευση α 

487 ΚΟΜΑΝ5 6:1-14 

δικαιοσύνης εἰς ζωὴν αἰώνιον διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου 
ημῶν. 

ΤΗΘ [στρα Αγ θα ἰο δίη ἂἀπα Αἰΐνο ἴο Ποα 

6 Τί οὖν ἐροῦμεν ᾿Επιμένομεν' τῇ ἁμαρτίᾳ ἵνα ἡ χάρις 
πλεονάσῃ 2 Μὴ γένοιτο! Οἵτινες ἀπεθάνομεν τῇ 

ἁμαρτίᾳ, ττῶῶς ἔτι ζήσομεν ἐν αὐτῇ 3 Ἢ ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι 
ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ 
ἐβαπτίσθημεν᾽᾽ 4 Συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπ- 
τίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς 
ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ Πατρός, οὕτω καὶ ἡμεῖς 
ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν. 5 Εἰ γὰρ σύμφυτοι 
γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς 
ἀναστάσεως ἐσόμεθα: 6 τοῦτο γινώσκοντες, ὅτι ὁ τιαλαιὸς 
ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα 
τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ. 7 Ὃ 
γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας. 8 Εἰ δὲ 
ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ, πιστεύομεν ὅτι καὶ συζήσομεν 
αὐτῷ, 9 εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι 
ἀποθνήσκει: θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει. 10 Ὅ γὰρ 
ἀπέθανε, τῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ: ὃ δὲ ζῇ, ζῇ τῷ 
Θεῷ. 11 Οὕτω καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς “νεκροὺς μὲν 
εἶναι" τῇ ἁμαρτίᾳ, ζῶντας δὲ τῷ Θεῷ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ 
πτῷ Κυρίῳ ἡμῶν.Ν 

12 Μὴ οὖν βασιλευέτω ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ θνητῷ ὑμῶν 
σώματι εἰς τὸ ὑπακούειν “αὐτῇ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ," 
12 μηδὲ παριστάνετε τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας τῇ 
ἁμαρτίᾳ, ἀλλὰ παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ Θεῷ "ὡς ἐκ 
νεκρῶν ζῶντας, καὶ τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα δικαιοσύνης τῷ 
Θεῷ. 14 ᾿“Αμαρτία γὰρ ὑμῶν οὐ κυριεύσει, οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ 
νόμον, ἀλλ᾽ ὑπὸ χάριν. 

πὐὔᾧψ«ὩἰἰἷἧἧὕἧςὩ΄΄ἷἧἰο-΄΄ᾧὦὃᾧὌὄςψςῆἧΠ-Π---ρπΠΦΦᾶᾧΦΦρΖὋΨἝῆ[ἝΦ.......τῪτ΄Ό.. 

" ἐπιμενομεν ΜΡὶκ νβ ἐπιμενωμεν ΜΡΙΒΑΟ, Οε νς ἐπιμενουμεν Μ’, 
ΤᾺ 
βρδρντ εις, ον ς......ὄ --..-.-: 
11 5312 κ'ΒΟ νς 3) , [οὐ]; (12 γ46Ὰ) 11 Πμέθβᾳ νς ϑὲκο 
12.3.5 Θ ν5 ἌΣ; γι ΑἜΛ113 τωσει Θ (μ.ν55) νς 39) 
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ΕΓΟΠῚ σ[ανος οἵ ϑίη ἴο δοινδηΐς οἵ Οοα 

15 Τί οὖν᾽ ᾿Αμαρτήσομεν'! ὅτι οὐκ ἐσμὲν ὑπὸ νόμον ἀλλ᾽ 

ὑπὸ χάριν Μὴ γένοιτο! 16 Οὐκ οἴδατε ὅτι ᾧ παριστάνετε 

ἑαυτοὺς δούλους εἰς ὑπακοήν, δοῦλοί ἐστε ᾧ ὑπακούετε, 

ἤτοι ἁμαρτίας εἰς θάνατον ἢ ὑπακοῆς εἰς δικαιοσύνην 

17 Χάρις δὲ τῷ Θεῷ ὅτι ἦτε δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας, 

ὑπηκούσατε δὲ ἐκ καρδίας εἰς ὃν παρεδόθητε τύπον 

διδαχῆς. 18 ᾿Ελευθερωθέντες δὲ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας, 

ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ. 19 ᾿Ανθρώπινον λέγω διὰ τὴν 

ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν. “Ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε 

τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ, καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν 

ἀνομίαν, οὕτω νῦν παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ 

δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν. 20 “τε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς 

ἁμαρτίας, ἐλεύθεροι ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ. 21 Τίνα οὖν καρπὸν 

εἴχετε τότε ἐφ᾽ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθεῦ Τὸ γὰρ τέλος 

ἐκείνων θάνατος. 22 Νυνὶ δὲ ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς 

ἁμαρτίας, δουλωθέντες δὲ τῷ Θεῷ, ἔχετε τὸν καρπὸν 

ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν, τὸ δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον. 23 Τὰ γὰρ 

ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ Θεοῦ 

ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. 

[6 [η Ὁῃτγ οὶ οί νθῖς τοπλ ἴῃ 6 [ἂνν 

7 Ἢ ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί (γινώσκουσι γὰρ νόμον λαλῶ), 

ὅτι ὁ νόμος κυριεύει τοῦ ἀνθρώπου ἐφ᾽ ὅσον χρόνον 

ζῇ 2 Ἢ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ. 

᾿Εὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ, κατήργηται ἀπὸ τοῦ νόμου 

τοῦ ἀνδρός. 3 "Αρα οὖν, ζῶντος τοῦ ἀνδρός, μοιχαλὶς 

χρηματίσει ἐὰν γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ: ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ 

ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ἀπὸ τοῦ νόμου, τοῦ μὴ εἶναι αὐτὴν 

μοιχαλίδα γενομένην ἀνδρὶ ἑτέρῳ. 4 “Ὥστε, ἀδελφοί μου, 

καὶ ὑμεῖς ἐθανατώθητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος τοῦ 

Χριστοῦ εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ, τῷ ἐκ νεκρῶν 

ἐγερθέντι, ἵνα καρπτοφορήσωμεν τῷ Θεῷ. 5 Ὅτε γὰρ ἦμεν 

ἐν τῇ σαρκί, τὰ παθήματα τῶν ἁμαρτιῶν τὰ διὰ τοῦ νόμου 

ἐνηργεῖτο ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν εἰς τὸ καρτοφορῆσαι τῷ 

115 ἀμαρτησομεν Με, ΤᾺ ν5 αμαρτησωμεν ΜΘ (μ.»5), Οε 

24 υμας ΜΘ (μ.}»55), ΤᾺ Οε ν5. τανδρι Μ΄ 

489 ΚΟΜΑΝ5 7:6-19 

θανάτῳ. 6 Νυνὶ δὲ κατηργήθημεν ἀπὸ τοῦ νόμου, 
ἀποθανόντες ἐν ᾧ κατειχόμεθα, ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν 
καινότητι [Πνεύματος, καὶ οὐ παλαιότητι γράμματος. 

σὴ ΤΙακθς Ααναηΐαρθ Τῆγουρῇ [Π6 |ἂνν 

7 Τί οὖν ἐροῦμεν " Ο νόμος ἁμαρτία Μὴ γένοιτο! ᾿Αλλὰ 
τὴν ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων εἰ μὴ διὰ νόμον. Τήν τε γὰρ 
ἐπιθυμίαν οὐκ ἤδειν εἰ μὴ ὁ νόμος ἔλεγεν, «Οὐκ ἐπι- 
θυμήσεις.» ὃ ᾿Αφορμὴν δὲ λαβοῦσα ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς 
ἐντολῆς κατειργάσατο ἐν ἐμοὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν. Χωρὶς 
γὰρ νόμου ἁμαρτία νεκρά. 9 ᾿Εγὼ δὲ ἔζων χωρὶς νόμου 
ποτέ: ἐλθούσης δὲ τῆς ἐντολῆς, ἡ ἁμαρτία ἀνέζησεν, ἐγὼ 
δὲ ἀπέθανον. 10 Καὶ εὑρέθη μοι ἡ ἐντολὴ ἡ εἰς ζωήν, αὕτη 
εἰς θάνατον. ΤΊ Η γὰρ ἁμαρτία ἀφορμὴν λαβοῦσα διὰ τῆς 
ἐντολῆς ἐξηττάτησέ με, καὶ δι᾽ αὐτῆς ἀπέκτεινεν. 12 “Ὥστε 
ὁ μὲν νόμος ἅγιος, καὶ ἡ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαθή. 

ΤΗΘ [ἂνν (ηπηοῖ [ο]νθϑγ ἔγοπη [παννθ! !ηρ δἰπ 

12 Τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ "γέγονε θάνατος Μὴ γένοιτο! 
᾿Αλλὰ ἡ ἁμαρτία, ἵνα φανῇ ἁμαρτία, διὰ τοῦ ἀγαθοῦ μοι 
κατεργαζομένη θάνατον, ἵνα γένηται καθ᾽ ὑπερβολὴν 
ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς. 14 Οἴδαμεν γὰρ 
ὅτι ὁ νόμος πνευματικός ἐστιν: ἐγὼ δὲ "σαρκικός εἰμι, 
πεπραμένος ὑπτὸ τὴν ἁμαρτίαν. 15 Ὃ γὰρ κατεργάζομαι 
οὐ γινώσκω. Οὐ γὰρ ὃ θέλω τοῦτο πράσσω, ἀλλ᾽ ὃ μισῶ 
τοῦτο ποιῶ. 16 Εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω τοῦτο ποιῶ, σύμφημι τῷ 
νόμῳ ὅτι καλός. 17 Νυνὶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτό, 
ἀλλ᾽ ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία. 18 Οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ οἰκεῖ 
ἐν ἐμοί, τοῦτ᾽ ἔστιν ἐν τῇ σαρκί μου, ἀγαθόν. Τὸ γὰρ 
θέλειν παράκειταί μοι, τὸ δὲ κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν 
“οὐχ εὑρίσκω." 19 Οὐ γὰρ ὃ θέλω ποιῶ ἀγαθόν, ἀλλ᾽ ὃ 

"7 ἐρουμεν ΜΘ (μ.μ45), ΤΆ Οε ν5 Ἔοτι Μ- 

13 Γεγενετο Θ (μ.μ46) νς Μὲ 14 Γσαρκινος Θ (μ.ψ}46) νς "})ὲ 
18 '“ου Θ (.μ»46) νς 9ὲ 

7 Ἔχ. 20:17; Ὀθωΐ. 5:21 
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οὐ θέλω κακὸν τοῦτο πράσσω. 20 Εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω Φέἐγὼ 

τοῦτο ποιῶ, οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτὸ ἀλλ᾽ ἡ οἰκοῦσα 

ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία. 21 Εὑρίσκω ἄρα τὸν νόμον τῷ θέλοντι 

ἐμοὶ ποιεῖν τὸ καλόν, ὅτι ἐμοὶ τὸ κακὸν παράκειται. 

22 Συνήδομαι γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὸν ἔσω 

ἄνθρωπον, 23 βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσί μου 

ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου, καὶ αἰχμα- 

λωτίζοντά με ἐν' τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς 

μέλεσί μου. 24 Ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος! Τίς με ῥύσεται 

ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου 25 ΓΕὐχαριστῶ τῷ 

Θεῷ διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν! Αρα οὖν αὐτὸς 

ἐγὼ τῷ μὲν νοῖ δουλεύω νόμῳ Θεοῦ, τῇ δὲ σαρκὶ νόμῳ 

ἁμαρτίας. 

ΓΘ! Ινθγᾶηςθ ἔγοπγ [Πα ννθ! Πρ δ[η ἰς Ὁγ ἴῃ6 Ηοὶγ δρί πὶ 

Οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριμα τοῖς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, Πμὴ 

κατὰ σάρκα περιτατοῦσιν ἀλλὰ κατὰ Πνεῦμα. 2 Ὁ 

γὰρ νόμος τοῦ Πνεύματος τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ 

ἠλευθέρωσέ ἵμε ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ 

θανάτου. 3 Τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόμου ἐν ᾧ ἠσθένει διὰ 

τῆς σαρκός, ὁ Θεὸς τὸν ἑαυτοῦ Υἱὸν πέμψας ἐν ὁμοιώματι 

σαρκὸς ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας κατέκρινε τὴν 

ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί, 4 ἵνα τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου 

πληρωθῇ ἐν ἡμῖν τοῖς μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν ἀλλὰ 

κατὰ Πνεῦμα. 5 Οἱ γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες τὰ τῆς σαρκὸς 

φρονοῦσιν, οἱ δὲ κατὰ Πνεῦμα τὰ τοῦ Πνεύματος. 6 Τὸ 

γὰρ φρόνημα τῆς σαρκὸς θάνατος, τὸ δὲ φρόνημα τοῦ 

Πνεύματος ζωὴ καὶ εἰρήνη. 7 Διότι τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς 

ἔχθρα εἰς Θεόν, τῷ γὰρ νόμῳ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται, 

οὐδὲ γὰρ δύναται. 8 Οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες Θεῷ ἀρέσαι οὐ 

δύνανται. 9 Ὃγμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλ᾽ ἐν Πνεύματι, 

εἴπερ Πνεῦμα Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. Εἰ δέ τις Πνεῦμα Χριστοῦ 

οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. 10 Εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑμῖν, τὸ 

123 εν Μρ'ίνΒ, ὧγ νς -- Μρίας, ΤΆ 

20 9Βς νς Ψϑὲκα, [(ε] 25 Γχαρις δὲ Ψ (χαρις Β) ν5 ΨκτΑ 

1 ΠκἘΒ να Ψϑὲ; (μη κατα σαρκα περιπατοῦσιν Α) 

2 σε ΚΒ νς Ψϑέαο 
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μὲν σῶμα νεκρὸν διὰ' ἁμαρτίαν, τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ διὰ 
δικαιοσύνην. Τ1 Εἰ δὲ τὸ Πνεῦμα τοῦ ἐγείραντος Τ᾽ Ιησοῦν ἐκ 
νεκρῶν οἰκεῖ ἐν ὑμῖν, ὁ ἐγείρας ὁτὸν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν 
ζῳοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν διὰ τὸ ἐνοικοῦν 
αὐτοῦ Πνεῦμα ἐν ὑμῖν. 

σΟΠ5ΠΠΡ [5 Κρ Ζθα Τῆγουρῇ [ἢ 6 54ΠπΊ6 σρίτιΐ 

12 Αρα οὖν, ἀδελφοί, ὀφειλέται ἐσμέν, οὐ τῇ σαρκί, τοῦ 
κατὰ σάρκα ζῆν. 13 Εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε, μέλλετε 
ἀποθνήσκειν, εἰ δὲ Πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος 
θανατοῦτε, ζήσεσθε. 14 Ὅσοι γὰρ Πνεύματι Θεοῦ ἄγονται, 

οὗτοί “εἰσιν υἱοὶ Θεοῦ. 15 Οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα 
δουλείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλ᾽ ἐλάβετε Πνεῦμα υἱοθεσίας 
ἐν ᾧ κράζομεν, “᾿Αββὰ ὁ Πατήρ!" 16 Αὐτὸ τὸ Πνεῦμα 
συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν ὅτι ἐσμὲν τέκνα Θεοῦ. 
17 Εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι -- κληρονόμοι μὲν Θεοῦ, 
συγκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ, εἴπερ συμτάσχομεν ἵνα καὶ 
συνδοξασθώῶμεν. 

ΕΓΟΠῚ δ Π!}Θγηρς ἴο ΕἸ οΥγ 

18 Λογίζομαι γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν 
καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς 
ἡμᾶς. 19 Ἢ γὰρ ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως τὴν 
ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται. 20 Τῇ γὰρ 
ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη, οὐχ ἑκοῦσα, ἀλλὰ διὰ τὸν 
ὑποτάξαντα, “ἐπ᾿ ἐλπίδι, 21 ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις 
ἐλευθερωθήσεται ἀττὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν 
ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ. 22 Οἴδαμεν 
γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ 
νῦν. 23 Οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ 

'Τ0 δια ΜΡΙ'ΒΑΟ, (εκ νς δι Μρὶν, ΤΆ 
“ΤΤ το ενοικουν αὐτου Πνευμα ΜΡΒ, ΤᾺ νϑ του ενοικουντος αὐτου 
Πνευματος ΜΙΝΑ (αυτοι ἔοΓ αὐτου 6"), σε 

ΤΤ ττον ἘΒΑ νς Μὲς 11 96 (α.μ46) νς ὲ 
14 231 μᾶς νς 33ὲ; (213 Β) 20 “ἐφ μέόκβὲνς 3 ας 
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Πνεύματος ἔχοντες, “καὶ ἡμεῖς) αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς 
στενάζομεν;,! υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι, τὴν ἀπολύτρωσιν 

τοῦ σώματος ἡμῶν. 24 Τῇ γὰρ ἐλπίδι ἐσώθημεν, ἐλπὶς δὲ 
βλεπομένη οὐκ ἔστιν ἐλπίς: ὃ γὰρ βλέπει τις, “τί καὶνΝ 
ἐλπίζειΡ 25 Εἰ δὲ ὃ οὐ βλέπομεν ἐλπίζομεν, δι᾽ ὑπο- 

μονῆς ἀπεκδεχόμεθα. 26 ᾿Ωσαύτως δὲ καὶ τὸ Πνεῦμα 
συναντιλαμβάνεται “ταῖς ἀσθενείαις) ἡμῶν. Τὸ γὰρ τί 
προσευξόμεθαξ καθὸ δεῖ οὐκ οἴδαμεν, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ 
Πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει ΠπΠὺπὲρ ἡμῶνλχ στεναγμοῖς 

ἀλαλήτοις. 27 ᾽Ο δὲ “ἐρευνῶν τὰς καρδίας οἷδε τί τὸ 
φρόνημα τοῦ Πνεύματος, ὅτι κατὰ Θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ 

ἁγίων. 28 Οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαττῶσι τὸν Θεὸν πάντα 
συνεργεῖ εἰς" ἀγαθόν, τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν. 
29 “Ὅτι οὗς προέγνω, καὶ προώρισε συμμόρφους τῆς 

εἰκόνος τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν 
πολλοῖς ἀδελφοῖς: 30 οὺς δὲ προώρισε, τούτους καὶ 

ἐκάλεσε: καὶ οὗς ἐκάλεσε, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν: οὗς δὲ 
ἐδικαίωσε, τούτους καὶ ἐδόξασε. 

Νοίμδιηρ (δη δϑρϑίαίθ ἰς ἔτοπη οα΄ς [ονΘ 

31 Τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα Εἰ ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς 
καθ᾽ ἡμῶν 32 Ὅς γε τοῦ ἰδίου Υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἀλλ᾽ 

ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν αὐτόν, τῶς οὐχὶ καὶ σὺν 
αὐτῷ τὰ πάντα ἡμῖν χαρίσεται 33 Τίς ἐγκαλέσει κατὰ 

ἐκλεκτῶν Θεοῦ Θεὸς ὁ δικαιῶν. 34 Τίς ὁ κατακρίνων 
Χριστὸς Τ ὁ ἀποθανών, μᾶλλον δὲ ϑκαὶ ἐγερθείς, ὃς καί 
ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, ὃς καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν. 
35 Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀττὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ Θλῖψις ἢ 

στενοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ 
μάχαιραϑ 326 Καθὼς γέγραπται ὅτι 

123 στεναζομεν ΜΟ, ΤᾺ Οε ν5 συστεναζομεν Μ’ 

226 προσευξομεθα Ψ9ὲ νς προσευξωμεθα Ὁ (ᾳ.»5), ΤᾺ Οε 
328 εἰς ΜΡΘ (μ.5»5), ΤᾺ Οὐ νς Ἔτο Μρ' 

23 “21 Θ νς 33ὲ; (ΠΠ8) 24 Πμή6μ: νς 33ὲ ας; (και κ") 
26 τη ασθενεια Θ (μ.}56) νς δὲ 26 ὕμ"ΒΑ νς 3ϑὲς 
27 “ἐραυνων ψγέόκ νς ὥϑὲβας 34 τΙησους ΝΑΟ, [0ε] νς ΨὲΒ 

34 6 νς 331,45 
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«“Ἑνεκέν' σου θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν, 
᾿Ελογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς.» 

37 ᾿Αλλ᾽ ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγα- 
πήσαντος ἡμᾶς. 38 Πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος 
οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε “δυνάμεις οὔτε 
ἐνεστῶτα οὔτε μέλλονταϊ οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε 
τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης 
τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. 

Ραμ} ΒΕπγοδη5 ἰσγᾶ 6] ς Βο)θείίοη οὐ (ῃγίοῖ 

ο ̓ Αλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι, συμμαρ- 
τυρούσης μοι τῆς συνειδήσεώς μου ἐν Πνεύματι ᾿Αγίῳ, 

2 ὅτι λύπη μοί ἐστι μεγάλη καὶ ἀδιάλειτττος ὀδύνη τῇ 
καρδίᾳ μου. 3 Εὐχόμηνβ γὰρ αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι“ 
ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου, τῶν συγγενῶν 
μου κατὰ σάρκα, 4 οἵτινές εἰσιν ᾿Ισραηλῖται, ὧν ἡ υἱοθεσία 
καὶ ἡ δόξα καὶ αἱ διαθῆκαι καὶ ἡ νομοθεσία καὶ ἡ λατρεία καὶ 
αἱ ἐπαγγελίαι, 5 ὧν οἱ πατέρες καὶ ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς τὸ 
κατὰ σάρκα, ὁ ὧν ἐπὶ πάντων Θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς 
αἰῶνας. ᾿Αμήν. 

ΤΗΪς5 Κα)θαζίἝοη [5 Νοί ᾿ἱπεοποίϑίθηϊ νν ἢ (οα’ς γνοτγα 

6 Οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Οὐ 
γὰρ πάντες οἱ ἐξ ᾿Ισραήλ, οὗτοι ᾿Ισραήλ- 7 οὐδ᾽ ὅτι εἰσὶ 
σπέρμα ᾿Αβραάμ, πάντες τέκνα, ἀλλ᾽ «᾽ν ᾿Ισαὰκ 
κληθήσεταί σοι σπέρμα.» 8 Τοῦτ᾽ ἔστιν, οὐ τὰ τέκνα τῆς 

ππΠΕΠΨσπτρ-...............ϑ......θ.Χ.ΨἍζΧ55.....ὕ...ϑὕᾧ;ῷἋ Ἃ....ὕὃ0ὲ.Ψ.ὅὕ0Σ.0..,-ποταππυσππππαππππιυτπποιαπππαπ πα παυτουασαααπαυπππι κα σταττ αι αι στα τος 

1.36 ἐενεκεν ΜρΙίνΒΑ, Οε νβ ἐενεκα Μρίο, ΤΆ 
238 ἀρχαι ΜΧΒΑ, ΤᾺ (εκ νς αρχαι οὔτε εξουσιαι Μ'Ο νς ἀαρχαιου 
(οΓ, αρχαι ου) μ46 
3 εὐχομην Μ ν5 ηυχομην 6, ΤᾺ Οε 
43 αυτος εγὼ αναθεμα εἰναι ΜΟ, ΤΆ ν-ς αναθεμα εἰναι αυὑτος εγω 
Μ΄γμέΒΑ, ογ νς εἰναι ἀναθεμα αυτος εγὼ Ν᾿ δερδοε ποτ τος τ᾿ Ὅτ 
28 “34521 6 (δυναμις ἔογ δυναμεις ψμ46) νς “ὲ 
ππρροοΤοΠ΄΄΄΄ ΦὁἝ. 

36 Ρς, 44:2) 7. 6 εη. 21:12 
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σαρκός, ταῦτα τέκνα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τέκνα τῆς 

ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς σπέρμα. 9 ᾿Επαγγελίας γὰρ ὁ 

λόγος οὗτος, «Κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἐλεύσομαι, καὶ ἔσται 

τῇ Σάρρᾳ υἱός.» 10 Οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ Ρεβέκκα ἐξ ἑνὸς 

κοίτην ἔχουσα, ᾿Ισαὰκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν: 11] μήπω γὰρ 

γεννηθέντων, μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν ἢ “κακόν, ἵνα ἡ 

κατ᾽ ἐκλογὴν πρόθεσις τοῦ Θεοῦ! μένῃ, οὐκ ἐξ ἔργων 

ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ καλοῦντος, 12 ἐρρέθη αὐτῇ ὅτι «'Ο μείζων 

δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι.» 13 Καθὼς γέγραπται," 

«Τὸν ᾿Ιακὼβ ἠγάπησα, 
Τὸν δὲ ᾿Ησαῦ ἐμίσησα.» 

ΤΗΪ5 Κο|θαζίοη [5 Νοί ᾿ἰποοηϑίϑίθηϊ νν οα΄ [5116 6 

14 Τί οὖν ἐροῦμεν Μὴ ἀδικία παρὰ τῷ Θεῷ Μὴ 
γένοιτο! 15 Τῷ γὰρ Μωῦύῦσῃῇϊ λέγει, 

«᾽Ελεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, 
Καὶ οἰκτειρήσω ὃν ἂν οἰκτείρω.» 

16 ΠΑρα οὖν οὐ τοῦ θέλοντος, οὐδὲ τοῦ τρέχοντος, ἀλλὰ 
τοῦ ἐἐλεοῦντος Θεοῦ. 17 Λέγει γὰρ ἡ Γραφὴ τῷ Φαραὼ ὅτι 

«Εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε, ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν 
δύναμίν μου, καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ 
γῇ.» 18 Αρα οὖν ὃν θέλει ἐλεεῖ, ὃν δὲ θέλει σκληρύνει. 

19. ᾿Ερεῖς “οὖν μοι,ῖ “Τί Τἔτι μέμφεται Τῷ γὰρ βουλήματι 
αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκε 7" 20 ΄ Μενοῦνγε, ὦ ἄνθρωπε," σὺ τίς 
εἶ ὁ ἀνταποκρινόμενος τῷ Θεῷ Μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ 
πλάσαντι, “Τί με ἐποίησας οὕτως΄ 21 Ἢ οὐκ ἔχει 
ἐξουσίαν ὁ κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ, ἐκ τοῦ αὐτοῦ φυράματος 

111 προθεσις του Θεου 33ὲ 6 (ᾳ.Ο), ον ν» του Θεου προθεσις ΤᾺ 

213 γεγραπται ΜΘ (μ.0), ΤᾺ Οὐ ν5 Ἔοτι Μ' 

11 γφαυλον ΒΑ ν5 Μὲ μ'ὁ 15 “γέόκΒ νς ἃ 
16 “ελεωντος Θ (μ.Ο) νς )ὲ 19 “γόόηά Βα νς Ψὶ 

19 Τουν γμῆῖ5͵ [(ε] νς ΚΑ 

20 ω ανθρωπε μενουνγε Κ'Α ίμενουν ἔογ μενουνγε Β) ν5 ϑὲ; (ω 
ανθρωπε μ46) 

9 Οδθηῃ. 18:0,Κ.,4 12 ὥρη. 25:23 13 Μαὶ. 1:2,3 15 Εχ. 33:19 17 ἔχ. 9:16 
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ποιῆσαι ὃ μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος, ὃ δὲ εἰς ἀτιμίαν 22 Εἰ δὲ 
θέλων ὁ Θεὸς ἐνδείξασθαι τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίσαι τὸ 
δυνατὸν αὐτοῦ, ἤνεγκεν ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ σκεύη ὀργῆς 
κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν, 23 καὶ ἵνα γνωρίσῃ τὸν 
πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους, ἃ προ- 
ητοίμασεν εἰς δόξαν, 24 οὗς καὶ ἐκάλεσεν ἡμᾶς οὐ 
μόνον ἐξ ᾿Ιουδαίων, ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐθνῶν 25 'Ως καὶ ἐν 
τῷ ᾿Ωσηὲ λέγει, 

«Καλέσω τὸν οὐ λαόν μου “λαόν μου’ 
Καὶ τὴν οὐκ ἠγαπημένην “ἠγαπημένην."» 

26 «Καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς, 
Οὐ λαός μου ὑμεῖς, 
κεῖ κληθήσονται υἱοὶ Θεοῦ ζῶντος.» 

27 ᾿Ησαΐας δὲ κράζει ὑπὲρ τοῦ ᾿Ισραήλ, 

«᾽Εὰν ἡ ὁ ἀριθμὸς τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ὡς ἡ ἄμμος 
τῆς θαλάσσης, 

Τὸ κατάλειμμα σωθήσεται: 
28 Λόγον γὰρ συντελῶν καὶ συντέμνων Πὲν δικαιοσύνῃ: 

Ὅτι λόγον συντετμημένονν ποιήσει Κύριος 
ἐπὶ τῆς γῆς.» 

29 Καὶ καθὼς προείρηκεν ᾿Ησαΐας, 

«Εἰ μὴ Κύριος Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν! ἡμῖν σπέρμα, 
Ως Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν, 
Καὶ ὡς Γόμορρα ἂν ὡμοιώθημεν.» 

ΤΟ Ριθορηΐ (οπαϊτίοη οὗ [ςγαθὶ 

30 Τί οὖν ἐροῦμεν᾽ Ὅτι ἔθνη, τὰ μὴ διώκοντα δικαι- 
οσύνην, κατέλαβε δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ 

“ἘὌοΕΨΔ8ΦοΦΨΠἉπΠδΌύΌ.ςς-----ἸὩ--ἰῆὩὩἸ-ὩὩὩἧἀὩ-ῆ-πΠπ|||----ᾷάᾷἘ||Π.................-.-. 

.29 ἐγκατελιττεν ΜΡ'(")Β, ΤᾺ Οὐ νβ ἐγκατελειττεν Μρι(ψ46)Α ἀσο  τΠ π'Π τ - 
27 τυπολειμμα ΝΈΒΑ ν5 33ὲγμ46 28 56 (ᾳ.Ο) νς ὲ 
πκπνο... ΘΝ, 

25 Πος. 2:23 26 Ηος. 1:10 27,28 15. 10:22,23 29 Ις. 1:9 
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πίστεως. 31 ᾿Ισραὴλ δέ, διώκων νόμον δικαιοσύνης, εἰς 

νόμον 9δικαιοσύνης οὐκ ἔφθασε. 32 Διὰ τί Ὅτι οὐκ ἐκ 

πίστεως, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἔργων ο'νόμου. Προσέκοψαν ΟἾγὰρ 

τῷ λίθῳ τοῦ προσκόμματος. 33 Καθὼς γέγραπται, 

«᾿Ιδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος 

καὶ πέτραν σκανδάλου, 

Καὶ πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ 

οὐ καταισχυνθήσεται.» 

[ςγαϑὶ Νϑϑαᾶς ἴῃ πίνογϑαί Μθοϑᾶρθ οἱ δαἰναίοη 

Ί ᾿Αδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ δέησις 

οἡ πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ “τοῦ ᾿Ισραήλ᾽ ἐστιν εἰς 

σωτηρίαν. 2 Μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν, 

ἀλλ᾽ οὐ κατ᾽ ἐπίγνωσιν. 3 ᾿Αγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ Θεοῦ 

δικαιοσύνην καὶ τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι, τῇ 

δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν. 4 Τέλος γὰρ νόμου 

Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι. ὁ Μωῦσῆς 

γὰρ γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ ὁτοῦ νόμου, ὅτι «ὁ 

ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς.» 6 Ἣ δὲ ἐκ 

πίστεως δικαιοσύνη οὕτω λέγει, «Μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ 

σου, “Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν 7» (τοῦτ᾽ ἔστι Χριστὸν 

καταγαγεῖν) 7 ἤ, «Τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον» 

(τοῦτ᾽ ἔστι Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν). 8 ᾿Αλλὰ τί 

λέγει 

«᾽Εγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν, 

᾽ν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδία σου» -- 

τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν, 9 ὅτι ἐὰν 

ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου Κύριον ᾿Ιησοῦν καὶ 

.ὔὕὔ.»...-- τ .......-΄΄“ΦΠΠὖΟ Ά͵Μλ΄΄ἴ΄ὥᾺχ΄΄Ο΄ς.. ---.ς3ὀἨ ἠ ---- 

231 ογϑονά ΒΑ ν5 ᾿»" 32 ΟἹ ΖχΒΑ νς Μὲ 33 Ὅγβα νς Μὲ 

196 (ᾳ.Ο) νς Μὲ 1!΄αὐτων 6 (μ.Ο) νς "))ὲ 

3 ΘὁΒᾺ ν5 Μϑὲὲγμηόκ, [Ου] 5 ΟΝΒΑ νς Μὲγηο͵ [ον] 

33 15. 28:16 5 ἴον. 18:5 6-8 Ὀουΐ. 9:4; 30:12-14 
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πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ 
νεκρῶν, σωθήσῃ. 10 Καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, 
στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν. 11] Λέγει γὰρ ἡ 
Γραφή," «Πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται.» 
12 Οὐ γάρ ἐστι διαστολὴ ᾿Ιουδαίου τε καὶ Ἕλληνος, ὁ 
γὰρ αὐτὸς Κύριος πάντων, πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς 
ἐπικαλουμένους αὐτόν. 13 «Πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται 
τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται.» 

Ισγα θ᾽ ΗὯ5 Κε)]θεῖθα ἴῃ ἰ9πἰνθίςαὶ Μθοςαρθ οἵ ϑαϊἰναίίοη 
- κ᾿ 12 ᾽ὔ ) Δ ) 2 14 Πῶς οὖν "'ἐπικαλέσονται εἰς ὃν οὐκ ἐπίστευσαν 

- κ Γ2 ᾿ τ ; γ ᾿ Πῶς δὲ ““πιστεύσουσιν οὗ οὐκ ἤκουσαν Πῶς δὲ "βἀκού- 
σοῦσι χωρὶς κηρύσσοντος᾽ 15 Πῶς δὲ "κηρύξουσιν ἐὰν μὴ 
αποσταλῶσιϑ Καθὼς γέγραπται, 

«᾿ ως ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων εἰρήνην, 
Τῶν εὐαγγελιζομένων τὰ ἀγαθά.» 

16 ᾿Αλλ᾽ οὐ πάντες ὑπήκουσαν τῷ εὐαγγελίῳ. ᾿Ησαΐας 
γὰρ λέγει, «Κύριε, τίς ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ ἡμῶνϑ» 
17 Αρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος ΓΘεοῦ. 
18 ᾿Αλλὰ λέγω, μὴ οὐκ ἤκουσαν Μενοῦνγε, 

«εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, 
Καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης 

τὰ ῥήματα αὐτῶν.» 

'Τ1 Γραφη ΜΕΒΑ, ΤῈ Οε νς ἕοτι Μϑ 

“15 των ευαγγελιζομενων εἰρηνην Μὶ͵, ΤᾺ ν5 -- ΜΡΙΘ, σε 
ποτ ἀξ τρις τς Ὁ 

14 γ'επικαλεσωνται ΚΝΒΑ νο 33)ὲγμ46 
14 "Σπιστευσωσιν μόν νς ΨἍὲΑ 

Γ3 14 Ξακουσῶωσιν ΒΑ νς Μ; (ακουσονταῖι Ν'"; ακουσωνται ψ26) 
15 "κηρυξωσιν Θ (μ.Ο)ν.- Μ 15 ΘΒΑΟ ν5 33ὲ μέν ἐῈ, ς 

17 χριστου γ΄δηόμῃΒς νος 331 Ὰ ' νὰ 

11 Ις, 28:16 13 [06] 2:32 (Ἴ5 Ις. 52:7; Ναῆ. 1:15 Ἴ6 5. 53:1 18 Ρς. 19:4 
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19 ᾿Αλλὰ λέγω, μὴ “οὐκ ἔγνω ᾿Ισραήλ᾽᾽ [Ἰρῶτος 

Μμωωὐσῆς λέγει, 

«᾿Εγὼ παραζηλώσω ὑμᾶς ἐπτ᾽ οὐκ ἔθνει, 

.᾽Επὶ ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς.» 

20 ᾿Ησαΐας δὲ ἀποτολμᾷ καὶ λέγει, 

«Εὑρέθην Τ τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν, 

᾿Εμφανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσι.» 

21 Πρὸς δὲ τὸν ᾿Ισραὴλ λέγει, «Ὅλην τὴν ἡμέραν ἐξε- 

πέτασα τὰς χεῖράς μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ 

ἀντιλέγοντα.» 

Τῇ Κοπηηδηΐ: [ςσγαθ]΄ς Κοίθοίίοη [5 Νοῖ Τοίϑὶ 

Λέγω οὖν, μὴ ἀπώσατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ Μὴ 

Ί Ί γένοιτο! Καὶ γὰρ ἐγὼ ᾿Ισραηλίτης εἰμί, ἐκ σττέρματος 

᾿Αβραάμ, φυλῆς Βενιαμίν. 2 Οὐκ ἀπώσατο ὁ Θεὸς τὸν 

λαὸν αὐτοῦ ὃν προέγνω. Ἢ οὐκ οἴδατε ἐν ᾿Ηλίᾳ τί λέγει ἡ 

Γραφή, Ως ἐντυγχάνει τῷ Θεῷ κατὰ τοῦ ᾿Ισραήλ, 

ολέγων, 3 «Κύριε, τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν καὶ τὰ 

θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, κἀγὼ ὑπελείφθην μόνος, καὶ 

ζητοῦσι τὴν ψυχήν μου.» 4 ᾿Αλλὰ τί λέγει αὐτῷ ὁ 
χρηματισμός2 «Κατέλιπον᾽' ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας 

οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ.» 5 Οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ 

νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ᾽ ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν. 6 Εἰ δὲ 
χάριτι, οὐκέτι ἐξ ἔργων, ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι γίνεται χάρις. 

ΠΕ δὲ ἐξ ἔργων, οὐκέτι ἐστὶ χάρις, ἐπεὶ τὸ ἔργον οὐκέτι 

ἐστὶν ἔργον. 7 Τί οὖν Ὃ ἐπιζητεῖ ᾿Ισραήλ, τοῦτο οὐκ 

14 κατελιτον ΜρΙΝΒ, ΤᾺ ΟἍε νς κατελειττον Μμρί μέθας 

27 τουτο Μὲ, οὐ νς τουτου ΤᾺ 

19 “312 Θ νς ϑὲ 19 “ἐπ᾿ ἈΒΑ ν5 "ὲὶ 
20 Ττεν ψ368, [γε] νς ϑϑέκας 2 ΘΒΑΟ νς Μὲ κ" 
306 (κ.μ46) νς δ)ἐ 
6 ΞΕ νς ϑ᾽ὲ (ει δε εξ εργων οὐκετι χαρις επέει Το ἔργον 

οὐκετι εστιν χαρις Β) 

19 Ὀοωΐ. 32:21 20 Ι5. 65:7 21 Ι5. 65:2 3 ἸΚίπρ5 19:10,14 4 1 Κίηρς 19:18 
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ἐπέτυχεν, ἡ δὲ ἐκλογὴ ἐπέτυχεν: οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώ- 
θησαν. ὃ Καθὼς γέγραπται, 

«Ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς πνεῦμα κατανύξεως, 
᾿Οφθαλμοὺς τοῦ μὴ βλέπειν 
Καὶ ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν, 
ως τῆς σήμερον ἡμέρας.» 

9 Καὶ Δαβὶδ λέγει, 

«ζ(εἐνηθρήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν εἰς παγίδα 
καὶ εἰς θήραν 

Καὶ εἰς σκάνδαλον καὶ εἰς ἀνταττόδομα αὐτοῖς: 
10, Σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν, 

Καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διὰ παντὸς σύγκαμψον.» 

ΤῊ Κοϑοίογαϊίςοη: [5γ46}΄ς βο[θείἊοη [5 Νοῖ Εἰπαὶ 

ΤΊ Λέγω οὖν, μὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσι Μὴ γένοιτο! 
᾿Αλλὰ τῷ αὐτῶν παραπτώματι ἡ σωτηρία τοῖς ἔθνεσιν, εἰς 
τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς. 12 Εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν 
πλοῦτος κόσμου καὶ τὸ ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν, 
πόσῳ μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐτῶν! 

12 “γμῖν “γὰρ λέγω τοῖς ἔθνεσιν. ᾿Εφ᾽ ὅσον μέν Τ εἰμι 
ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος, τὴν διακονίαν μου δοξάζω, 14 εἴ 
πῶς παραζηλώσω μου τὴν σάρκα καὶ σώσω τινὰς ἐξ 
αὐτῶν. 15 Εἰ γὰρ ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου, τίς 
ἡ πρόσληψις, εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν 16 Εἰ δὲ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία, 
καὶ τὸ φύραμα: καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι. 

1σ Εἰ δέ τινες τῶν κλάδων ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ 
ἀγριέλαιος ὧν ἐνεκεντρίσθης ἐν αὐτοῖς, καὶ συγκοινωνὸς 
“τῆς ῥίζης καὶ τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου, 18 μὴ 
κατακαυχῶ τῶν κλάδων. Εἰ δὲ κατακαυχᾶσαι, οὐ σὺ τὴν 
ῥίζαν βαστάζεις, ἀλλ᾽ ἡ ῥίζα σέ. 19 ᾿Ερεῖς οὖν, “᾿᾽Ἐξε- 

ν »ἷἤ, κλάσθησαν' κλάδοι ἵνα ἐγὼ ἐγκεντρισθῶ." 20 Καλῶς. 

"19 εξεκλασθησαν ΜΔὲὲΘ, Οἐ νς οι ΤᾺ 

13 δὲ ΝΒΑ νς ϑὲ (ουν Ο) 13 Τουν 6 νς Ψ)ὲὶ 
17 “12 κ'ΒΟ νς 33 α; (-- μ46) 

8 Ὀρωΐ. 29:4; 15. 29:10 9,170 ᾿ς. 69:22,23; 35:8 
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Τῇ ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ τῇ πίστει ἕστηκας. Μὴ 

Γὑψηλοφρόνει, ἀλλὰ φοβοῦ. 21 Εἰ γὰρ ὁ Θεὸς τῶν κατὰ 

φύσιν κλάδων οὐκ ἐφείσατο, μή πως οὐδὲ σοῦ φείσεται. 
22 Ἴδε οὖν χρηστότητα καὶ ἀποτομίαν Θεοῦ: ἐπὶ μὲν τοὺς 
πεσόντας, "Ιἀποτομίαν: ἐπὶ δὲ σέ, ΓΖχρηστότητα, ἐὰν 
γ3ϑἐπιμείνῃς τῇ χρηστότητι. ᾿Επεὶ καὶ σὺ ἐκκοπήσῃ. 23 “Καὶ 
ἐκεῖνοι) δέ, ἐὰν μὴ Γἐπιμείνωσι τῇ ἀπιστίᾳ, ἐγκεν- 

τρισθήσονται, δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς πάλιν 
ἐγκεντρίσαι αὐτούς. 24 Εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν 
ἐξεκόπης ἀγριελαίου, καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς 
καλλιέλαιον, τόσῳ μᾶλλον οὗτοι, οἱ κατὰ φύσιν, ἐγκεν- 

τρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ 
25 Οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον 

τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε Γτταρ᾽ ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι πτώρωσις ἀπὸ 
μέρους τῷ ᾿Ισραὴλ γέγονεν ἄχρις οὗ τὸ πλήρωμα τῶν 

ἐθνῶν εἰσέλθῃ. 26 Καὶ οὕτω πᾶς ᾿Ισραὴλ σωθήσεται, 
καθὼς γέγραπται, 

«Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ “Ρυόμενος, 

οΚαὶ ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀττὸ ᾿Ιακώβ᾽ 
27 Καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ τπτταρ᾽ ἐμοῦ διαθήκη,» 

«Ὅταν ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν .» 

28 Κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δι᾽ ὑμᾶς, κατὰ δὲ τὴν 
ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τοὺς πατέρας. 29 ᾿Αμεταμέλητα 
γὰρ τὰ χαρίσματα καὶ ἡ κλῆσις τοῦ Θεοῦ. 30 “Ὥσπερ γὰρ 

οκαὶ ὑμεῖς ποτε ἠπειθήσατε τῷ Θεῷ, νῦν δὲ ἠλεήθητε τῇ 

121 φεισεται Ψϑὲθ, οε νς φεισηται ΤΆ 

223 ἐστιν ο Θεος ΜΘ (μ.μ}46), ΤᾺ Οὐ νβ ο Θεος εστιν Μοὶ 

330 ὑμεῖς ποτε Ψ3ϑὲΘ, ΤΆ οὐ νβΒ. ποτε ὑμεῖς ΜθΑ 

20 τυψηλα φρονεῖ Θ ν5 ϑὲς 21 96 νς 3ϑὲμ5͵ [(ε] 

22 ταποτομια 6 (μ.}46) νς )}ὲ 
22 γΖχρηστοτης Θεου Θ᾽ (χρηστοτητος ἈΝ) ν5 ϑὲ 

22 γ3επιμενης ΝΒ ν5 3ϑὲγμέσδ"άκο 23 ΄κακεινοι Θ᾽ (μ.»356) ν Μ 

23 Γεπτιμενωσι ΝἘΒ νς ϑέας 25 Γεν ΒΑ νς ϑὲκς, [(Ἅ]; (-- γμ46) 
26 6 νς Μὲ 30 96 νς 9ὲ; (- νοις κὮ 

. 26,278 |5. 59:20,21 270 15. 27:9; [ογ. 31:33,34 
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τούτων ἀπειθείᾳ, 31 οὕτω καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν, τῷ 
ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ Τἐλεηθῶσι. 32 Συνέκλεισε γὰρ 
ὁ Θεὸς τοὺς πάντας εἰς ἀπείθειαν ἵνα τοὺς πάντας 
ἐλεήσῃ. 

33 ᾽Ὦ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως Θεοῦ! 
᾿ῶς τἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι 
αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ! 

34 «Τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου» 
Ἢ τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο» 

35 «Ἢ τίς προέδωκεν αὐτῷ, 
Καὶ ἀνταποδοθήσεται αὐτῷ» 

360 Ὅτι ἐξ αὐτοῦ καὶ δι᾽ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα 
αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ᾿Αμήν. 

[ΙνΘ [ἰὴ 1 6 ὙΨΜΠΠ οὐ Ποὰ 

Ι 2 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ 
Θεοῦ, παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν, 

ἁγίαν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν. 
2 Καὶ μὴ συσχηματίζεσθε' τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μετα- 
μορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοὸς Οὑμῶν, εἰς τὸ 
δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ 
εὐάρεστον καὶ τέλειον. 

σΘΓΝΘ οα νν]ἢ σρί τίμα! αἰ ς 

3 Λέγω γάρ, διὰ τῆς χάριτος 3 τῆς δοθείσης μοι, τταντὶ τῷ 
οντι ἕν ὑμῖν, μὴ ὑπερφρονεῖν παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν, ἀλλὰ 
φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἑκάστῳ ὡς ὁ Θεὸς ἐμέρισε 
μέτρον πίστεως. 4 Καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι μέλη 
ΠΤ τ᾿ οπ,ωώ:ι΄ςς τῆὔςοῆἸ----ΦῸΦ«Φ«.......}ἔὀ ...... 

1 Ὥπα μον Μρ' (45) (κ) (Β"), ΤῈ Ογ ν5ς συσχηματιζεσθαι 

22 μεταμορφουσθε Μρ'μ468Β:, ΤᾺ Οε νς μεταμορφουσθαι ΜρίΝκΑ 
“3 χαριτος ΜΘ, ΤΆ οε νς του Θεου Μ- 
πόρε 4. Ὁ 5 
31 τνὺν ΝΒ, [(ε] νς 3ὲγέδᾳ 33 "ανεξεραυνητα ΝΒ’Α νς 9) 
2 ομάθβᾳ νς Ψὲκ 4 “μέόχβ νς 1 Α 

34 Ις. 40:13; [00 15:8; [6γ. 23:18 35 [Ο0 47:11] 
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πολλὰϊ ἔχομεν, τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει 

πρᾶξιν, 5 οὕτως οἱ πολλοὶ ἕν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ "ὁ δὲ 

καθ᾽ εἷς ἀλλήλων μέλη. 6 Ἴτχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν 

χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν, κατὰ 

τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως: 7 εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ 

διακονίᾳ: εἴτε ὁ διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ: ὃ εἴτε ὁ 

παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει: ὁ μεταδιδούς, ἐν ἁπλότητι: 

ὁ προϊστάμενος, ἐν σπουδῇ: ὁ ἐλεῶν, ἐν ἱλαρότητι. 

Βοῃανθ {[ἰκΚθ ἃ (ῃτγιοῖαη 

9 Ἣ ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ᾿Ατοστυγοῦντες τὸ πονηρόν, 
κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ. 10 Τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους 
φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, 11 τῇ σπουδῇ 

μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες, 
12 τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ 
προσευχῇ προσκαρτεροῦντες, 13 ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων 
κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες. 14 Εὐλογεῖτε τοὺς 

διώκοντας ϑὑμᾶς, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε. 15 Χαίρειν 
μετὰ χαιρόντων Φκαὶ κλαίειν μετὰ κλαιόντων. 16 Τὸ αὐτὸ 
εἰς ἀλλήλους φρονοῦντες. Μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες, ἀλλὰ 
τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόμενοι. Μὴ γίνεσθε φρόνιμοι παρ᾽ 

ἑαυτοῖς. 117 Μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες. 
Προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων. 18 Εἰ 
δυνατόν, τὸ ἐξ ὑμῶν, μετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρη - 
νεύοντες. 19 Μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγατητοί, ἀλλὰ 
δότε τόπον τῇ ὀργῇ: γέγραπται γάρ, «᾿Εμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ 

ἀνταποδώσω,» λέγει Κύριος. 

20 «᾽Εὰν οὖν" πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν: 
᾿Εὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν. 
Τοῦτο γὰρ ποιῶν, ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ 

τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.» 

111 Κυριω 33) 6 (ἃ.Ο), οε νβ καιρω ΤᾺ 

5 "το 6 (μ.Ο) νς ϑ3ὲ 14 ογμέ6Β νς ὲκα, [(ε] 
15 ὁγμέόχ νς ἌὲΑ 20 'αλλα εαν (ΒΑ ν. Μ 

19 οι. 32:35 20 Ρτγον. 25:21,22 
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21 Μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ 
κακόν. 

σα πη ἴο (ονρογηγηθῃηΐ 

Ί Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. 
Οὐ γάρ ἐστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ! Θεοῦ, αἱ δὲ οὖσαι 

Θἐξουσίαι ὑττὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν. 2 Ὥστε ὁ 
ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ, τῇ τοῦ Θεοῦ διαταγῇ 
ἀνθέστηκεν, οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήψοντοαι. 
3 ΟἹ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶ φόβος “τῶν ἀγαθῶν ἔργων 
ἀλλὰ τῶν κακῶν." Θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίανϑ 
Τὸ ἀγαθὸν ποίει καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς: 4 Θεοῦ γὰρ 
διάκονός ἐστι σοὶ εἰς τὸ ἀγαθόν. ᾿Εὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, 
φοβοῦ, οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ: Θεοῦ γὰρ 
διάκονός ἐστιν, ἔκδικος εἰς ὀργὴν" τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι. 
5 Διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι, οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργήν, ἀλλὰ 
καὶ διὰ τὴν συνείδησιν. 6 Διὰ τοῦτο γὰρ καὶ φόρους τελεῖτε, 
λειτουργοὶ γὰρ Θεοῦ εἰσιν εἰς αὐτὸ τοῦτο προσ- 
καρτεροῦντες. 7 ᾿Απόδοτε οὖν πᾶσι τὰς ὀφειλάς: 
τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος, τῷ τὸν 
φόβον τὸν φόβον, τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμήν. 

ἰονθ Υουγ Νοϑίρῆθοῦ 

ὃ Μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε εἰ μὴ τὸ “ἀγαπᾶν ἀλλήλους, ἷ 
ὁ γὰρ ἀγαττῶν τὸν ἕτερον, νόμον πεπλήρωκε. 9 Τὸ γάρ, 
«Οὐ μοιχεύσεις, «Οὐ φονεύσεις, «Οὐ κλέψεις,3» «Οὐκ 
ἐπιθυμήσεις,» καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ἐν “τούτῳ τῷ λόγῳϊ 
-.-ΠΠΠ΄ἷἷ Ο8ὔ)’!Ἵ’ἪἝ.οοὀοοο»" ἘοὁὦὕὌὕ᾽ἪἩαἢ . 

" υπο Ψ9ένκΒΑ, οσ νς ἀπο ΤᾺ 
21 του ΜΡὶ, ΤᾺ νβ -- Μρίμ "ΒΑ, Οὲ 
ἦ4 εἐκδικος εἰς οργην Μρ' (μ46) ΒΑ, ΤᾺ (ε νς εις οργην εκδικος Μρὶν" 
49 κλειψεις ΜρίμέθΒαᾳ, Οε νς ἕου ψευδομαρτυρησεις ΜΙΝ, ΤᾺ 

1 ὌμΒα νος Μὲ 3 “τὼ ἀγαθὼ εργω αλλα τω κακω Θ (μ.Ο) νς Μὲ 
7 96 (μ.6)νς ᾿)ὲ 8 “6 (μ.0) νς ϑὲ 9 "231 μό6μ νς ἍὲΑ 

98 ἔχ. 20:13- 15,17; Πϑιή. 5:17-19,21 
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ἀνακεφαλαιοῦται, Βὲν τῷ, «᾿Αγαττήσεις τὸν πλησίον σου 

ὡς σεαυτόν."» 10 Ἢ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργά- 

ζεται:2 πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη. 

Ρυαϊ Οη (ῃτγίοῖ; Ρυῖ ΟΥ̓ (δγηδ  γ 

ΤΊ Καὶ τοῦτο, εἰδότες τὸν καιρόν, ὅτι ὥρα “ἡμᾶς ἤδη" ἐξ 
ὕπνου ἐγερθῆναι, νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ 
ὅτε ἐπιστεύσαμεν. 12 Ἣ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα 
ἤγγικεν. ᾿Αποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους, “καὶ 
ἐνδυσώμεθα᾽ τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. 13 ᾿ΩῶΩς ἐν ἡμέρᾳ, 

εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ 

κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ. 14 ᾿Αλλ᾽ 
ἐνδύσασθε τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς 
πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας. 

ΤΗῊΘ [ἂνν οὗ ᾿Ὀρϑγγ 

Ί 4 Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς 
διακρίσεις διαλογισμῶν. 2 Ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν 

πάντα, ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει. 3 ᾽Ο ἐσθίων τὸν μὴ 

ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω, “καὶ δ᾽ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα 
μὴ κρινέτω, ὁ Θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. 4 Σὺ τίς εἶ ὁ 
κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην Τῷ ἰδίῳ κυρίω στήκει ἢ πίπτει. 
Σταθήσεται δέ, δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς" στῆσαι αὐτόν. 

5 Ὃς μὲν Τκρίνει ἡμέραν παρ᾽ ἡμέραν, ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν 
ἡμέραν. Ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίῳ νοῖ πληροφορείσθω. 6 Ὁ 
φρονῶν τὴν ἡμέραν, Κυρίῳ φρονεῖ: Ξκαὶ ὁ μὴ φρονῶν τὴν 

190 σεαυτον ΜΡῚΘ (8.0), (σε εαυὐτον Με, ΤΆ 
210 οὐκ εργαζεται ΜΟ, ΤΆ Οε νΞ οὐ κατεργαζεται Μ' 

9 5Β νς ϑὲκα, [Ὁε] ΤΊ ΄ηδη υμας Θ ν5 Ξὲ 
12 “ενδυσωμεθα δὲ ΒΑῸ", [0γ] νς 9ϑὲ᾽; (ενδυσωμεθα κ᾽"; 

ενδυσωμεθα ουν ψμ45") 3 !ο δε Θ νς ϑὲ 
4 “δυνατει γαρ ο Κυριος Θ νς 33ὲ; (δυνατος γαρ ο Κυριος ψμ46) 

5. Τγαρ Μ"Α, [(ε] νς 339ὲ 68 6 ΠΕ νς Ψὲὶ 

90 [ἰον. 19:18 
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ἡμέραν, Κυρίῳ οὐ φρονεῖν Καὶ! ὁ ἐσθίων, Κυρίῳ ἐσθίει, 
εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ Θεῷ: καὶ ὁ μὴ ἐσθίων Κυρίῳ οὐκ ἐσθίει, 

καὶ εὐχαριστεῖ τῷ Θεῷ. 7 Οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ καὶ 

οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνήσκει. ὃ ᾿Εάν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ Κυρίῳ 
ζῶμεν, ἐάν τε ἀτποθνήσκωμεν,: τῷ Κυρίῳ ἀττοθνήσκομεν .ἢ 
᾽Εάν τε οὖν ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν,᾽ τοῦ Κυρίου 

ἐσμέν. 9 Εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς ϑκαὶ ἀπέθανε Πκαὶ ἀνέστην 
καὶ ἔζησεν," ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ. 10 Σὺ δὲ 
τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν σου Ἢ καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν 
ἀδελφόν σου Πάντες γὰρ παραστησόμεθα τῷ βήματι τοῦ 
ΓΧριστοῦ. 11 Γέγραπται γάρ, 

«Ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριος, 
Ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ, 
Καὶ τᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ Θεῷ.» 

12 ΓΑρα ϑοὖν ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει τῷ 
Θεῷ.Ν 

13 Μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν, ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε 

μᾶλλον, τὸ μὴ τιθέναι πρόσκομμα τῷ ἀδελφῷ ἢ σκάνδαλον. 

ΤῆΘ [ ἂνν οὐ [ονϑ 

14 Οἶδα καὶ τέέξπεισμαι ἐν Κυρίῳ“ ᾿Ιησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινὸν 
δι᾿ αὐτοῦ,7 εἰ μὴ τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ 
κοινόν. 15 Εἰ Γδὲ διὰ βρῶμα ὁ ἀδελφός σου λυπεῖται, οὐκέτι 
κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς. Μὴ τῷ βρώματί σου ἐκεῖνον 

ἀπόλλυε, ὑπὲρ οὗ Χριστὸς ἀπέθανε. 16 Μὴ βλασφημείσθω 

Ιθ6 και 336, οὐ νς -- μό6͵ ΤᾺ 

28 αποθνησκωμεν ΜΡΝΒ, ΤᾺ (᾽ν ν9ς αποθανωμεν Μία νς 
αποόθνησκομεν ΜΡΙΑ 

38 απτοθνησκομεν ΜΡ “ΑΒ, ΤᾺ (γε νς απττοθνησκωμεν ΜΡ" κο 
48 απτοθνησκωμεν ΜρΙ"“ΝΒΟ, ΤΆ Οὐ ν9 απτοθνησκομεν ΜρΙπδΑ 

59 εζησεν Ψϑὲ 6 (ᾳ.μ46), οε νς ἀνεζησεν ΤΆ 
514 Κυριω ΜΡΙΘ (μ.μ46), ΤᾺ Οε ν5 Χριστω Μὶ 

714 αὐτου 33ὲ Α΄" νς εαυὐτου ΝΒ, ΤᾺ (τ 

9 Ὁ βΑΒον. Μ 9 Π6 (μᾳ.γ»46) νς ϑὲ 
10 ΓΘεου Θ (.μ46) νς Μὲ; 12 9Β νς ϑϑὲμασ, [(ε] 

12 5ΒἘ νς ϑέπας, [0ε] 15 Γγαρ Θ (ᾳ.γ»46) νς δὶ 

11 Ις. 45:23 
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οὖν ὑμῶν τὸ ἀγαθόν. 17 Οὐ γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ 

βρῶσις καὶ ττόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν 

Πνεύματι ᾿Αγίῳ. 18᾽ Ὁ γὰρ ἐν "τούτοις δουλεύων τῷ 

Χριστῷ, εὐάρεστος τῷ Θεῷ καὶ δόκιμος τοῖς ἀνθρώττοις. 

19 ἤΑρα οὖν τὰ τῆς εἰρήνης διώκωμεν καὶ τὰ τῆς οἰκοδομῆς 

τῆς εἰς ἀλλήλους. 20 Μὴ ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ 

ἔργον τοῦ Θεοῦ. Πάντα μὲν καθαρά, ἀλλὰ κακὸν τῷ 

ἀνθρώττῳ τῷ διὰ προσκόμματος ἐσθίοντι. 21 Καλὸν τὸ μὴ 

φαγεῖν κρέα μηδὲ πιεῖν οἶνον μηδὲ ἐν ᾧ ὁ ἀδελφός σου 

προσκόπτει Ξἢ σκανδαλίζεται ἢ ἀσθενεῖν 22 Σὺ πίστιν 

Τ ἔχεις Κατὰ σεαυτὸν' ἔχε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Μακάριος 
ὁ μὴ κρίνων ἑαυτὸν ἐν ᾧ δοκιμάζει. 23 Ὁ δὲ διακρινό- 

μενος, ἐὰν φάγῃ, κατακέκριται, ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως: τᾶν δὲ 
ὃ οὐκ ἐκ πίστεως ἁμαρτία ἐστίν. 

50} [)6ο (ΟἸοτία 

24 Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν 

μου καὶ τὸ κήρυγμα ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, κατὰ ἀποκάλυψιν 

μυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένου, 25 φανερωθέντος 

δὲ νῦν, διά τε Γραφῶν προφητικῶν, κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ 

αἰωνίου Θεοῦ, εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα τὰ ἔθνη 
γνωρισθέντος, 26 μόνῳ σοφῷ Θεῶ, διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὦ ἡ 

δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ᾿Αμήν.2 

ΡΙΘαςο γοῦν Βγθίργθῃ, Νοῖ ΥὙουγϑοϑί 

᾿Οφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν 
15 ἀδυνάτων βαστάζειν καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν. 
2 Ἕκαστος" ἡμῶνΦ τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν 
πρὸς οἰκοδομήν. 3 Καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν, 
ἀλλά, καθὼς γέγραπται, «Οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων 

᾽22 σεαυτον 9ὲ 6 (α..26), ον νο σαυτον ΤᾺ 

226 νοϑῖφος 24-26 ἤοῖθ 9339ὲὶ νς αἰΐογ 16:24 (ας 16:25-27) ΤῈ νϑ αἴϊθυ 
16:23 ΝΒΟ, [Ὁ] νβ ἤθγθ Ὧπα αἴϊογ 16:23 Α νβ αἴϊθγ 15:33 μή 

32 εκαστος 339ὲ6 (α.ν»556), οὐ ν5. ἐ γαρ ΤᾺ 
42 ημων ΜΡΘ (μ.γμ»46), ΤᾺ Οἐε νο ὑμων Μ' 

18 ττουτω 6 (μ.ψν46) νς 3)ὲ 21 ὕμεας νς ΨὲΒ 

22 τῃν Θ (μ.γ}56), [Ὁ] νς ϑὶ 
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σε ἐπέπεσον ἐπ᾽ ἐμέ. 4 Ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν 
ἡμετέραν διδασκαλίαν Γπροεγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς 
καὶ διὰ τῆς ταρακλήσεως τῶν Γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. 
5. Ὁ δὲ Θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη 
ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν ᾿Ιησοῦν, 
6 ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τὸν Θεὸν καὶ 
Πατέρα τυῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

ΟἸοΙγ οα Τοροίῃθγ 

7 Διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς 
προσελάβετο ὑμᾶς, εἰς δόξαν Τ Θεοῦ... ὃ Λέγω "δὲ Χριστὸν 
᾿Ιησοῦν διάκονον γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας 
Θεοῦ, εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων, 
9 τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν Θεόν, καθὼς 
γέγραπται, 

«Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσι 4 
Καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ.» 

10 Καὶ πάλιν λέγει, 

«Εὐφράνθητε, ἔθνη, μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ.» 

11 Καὶ ττάλιν, 

«Αἰνεῖτε “τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη,ϊ 
Καὶ Γἐπταινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.» 

12 Καὶ πάλιν, ᾿Ησαΐας λέγει, 

«Ἔσται ἡ ῥίζα τοῦ ᾿Ιεσσαί, 
Καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν: 
Ἔπ᾽ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν.» 

4 δια ΜΡ (μ.ψμ66), (γε νς -- Μρὶ, ΤᾺ 

77 υμας ΜΡίκΑς, (γε νβ ημας ΜΡΙ͂Β, ΤΆ 
δ Χριστον Ιησουν Μ νϑ Χριστον 6 (μ.γ}45), ον ν5 ἰησουν Χριστον ΤΆ 
19 εθνεσι ΜΡΙΘ (μ.μ»96), ΤᾺ ΟΥε νς ἘΚυριε Μ' 

4 τεγραφη Ν'ΒΟ νς 3 ἃ 7 ττου Θ (ᾳ.}46) νς ὶ 
ὃ γαρ Θ νς Ἅὲ ΤΊ “34512 μήδησμΒᾳ νς ϑϑὲὺς 
ΤΊ Γεπαινεσατωσαν Θ νς 

3 Ρς, 69:9 9 2 598π|. 22:50; ΡΞ. 18:49 1τ0 Ὀομΐ. 32:43 11 Ρῥς, Τ17:1 12 15. 11:10 
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13 “Ο δὲ Θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς 
καὶ εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν, εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ 
ἐλπίδι ἐν δυνάμει Πνεύματος ᾿Αγίου. 

ΡΑιυΠ΄ς Μίςοίοη [γο ΠῚ [ΘΓ 6 ΠῚ ἴο {ΠΠηγτὶ σι Πὴ 

14 Πέπεισμαι δέ, ἀδελφοί μου, καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν, 

ὅτι καὶ αὐτοὶ μεστοί ἐστε ἀγαθωσύνης, πεττληρωμένοι 

πάσης Τ γνώσεως, δυνάμενοι καὶ ἄλλους; νουθετεῖν. 

15 Τολμηρότερον δὲ ἔγραψα ὑμῖν, ἀδελφοί, ἀττὸ μέρους, 

ὡς ἐπαναμιμνήσκων ὑμᾶς, διὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι 
ὑττὸ τοῦ Θεοῦ, 16 εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν “᾿Ιησοῦ 

Χριστοῦϊ εἰς τὰ ἔθνη, ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ 
Θεοῦ, ἵνα γένηται ἡ προσφορὰ τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος, 
ἡγιασμένη ἐν Πνεύματι ᾿Αγίῳ. 17 Ἔχω οὖν Τ καύχησιν ἐν 
Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τὰ πρὸς τὸν Θεόν. 18 Οὐ γὰρ “τολμήσω 
λαλεῖν τι) ὧν οὐ κατειργάσατο Χριστὸς δι᾽ ἐμοῦ εἰς 
ὑττακοὴν ἐθνῶν, λόγῳ καὶ ἔργῳ, 19 ἐν δυνάμει σημείων καὶ 

τεράτων, ἐν δυνάμει Πνεύματος ΓΘεοῦ: ὥστε μὲ ἀπὸ 

᾿Ἰερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ μέχρι τοῦ ᾿Ιλλυρικοῦ πτεπτληρωκέναι 
τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, 20 οὕτω δὲ φιλοτιμούμενον 

εὐαγγελίζεσθαι, οὐχ ὅτου ὠνομάσθη Χριστός, ἵνα μὴ ἐπ᾽ 
ἀλλότριον θεμέλιον οἰκοδομῶ, 21 ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, 

«Οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ ὄψονται: 

Καὶ οἱ οὐκ ἀκηκόασι συνήσουσι.» 

Ραι! ΡΙαης ἴο ν|ςῖ ΒΟΠΊΘ 

22 Διὸ καὶ ἐνεκοτττόμην τὰ πολλὰ τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. 
23 Νυνὶ δὲ μηκέτι τόπον ἔχων ἐν τοῖς κλίμασι τούτοις, 

ἐπιπτοθίαν δὲ ἔχων τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς ἀπὸ πολλῶν 

"14 αλλοὺυς Μ ν5 αλληλους 6, ΤΆ Οε 
217 τον 3ὲ Θ (("4), ον νβ -- ΤᾺ 

14 ττης ΝΒ, [(ε] νς ϑϑὲγέδας 15 96 νς 33ὲγ16 
16 “6 νς 33ὲγμ45 17 ττην ΒΟ, [(ε] νς ϑέγμέθκα 

18 “τολμησω τι λαλεῖν ΝΑ (τολμω ἴοι τολμησω Β) νς 393ὲ; (τι 

τολμησω λαλεῖν μ45) 19 γΑγιου Α νς 39ὲ μέόν, [(ε]; (-- Β) 

21 15. 52:15 

509 ΚΟΜΑΝ5 15:24-16:2 

ἐτῶν, 24 ὡς "ἐὰν πορεύωμαι εἰς τὴν Σττανίαν,! Ξἐλεύσομαι 
πρὸς ὑμᾶς. ᾿Ελτίζω γὰρ διαπορευόμενος θεάσασθαι ὑμᾶς, 
καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν προπεμφθῆναι ἐκεῖ ἐὰν ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ 
μέρους ἐμπλησθῶ. 25 Νυνὶ δὲ πορεύομαι εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ 

διακονῶν τοῖς ἁγίοις. 26 εὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία καὶ 
᾿Αχαΐα κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι εἰς τοὺς πτωχοὺς τῶν 
ἁγίων τῶν ἐν ᾿Ιερουσαλήμ. 27 Εὐδόκησαν γάρ, καὶ 
ὀφειλέται Ταὐτῶν εἰσιν. Εἰ γὰρ τοῖς πνευματικοῖς αὐτῶν 
ἐκοινώνησαν τὰ ἔθνη, ὀφείλουσι καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς 
λειτουργῆσαι αὐτοῖς. 28 Τοῦτο οὖν ἐπιτελέσας καὶ 
σφραγισάμενος αὐτοῖς τὸν καρττὸν τοῦτον, ἀπελεύσομαι 
δι᾽ ὑμῶν εἰς ὁτὴν Σπανίαν.' 29 Οἶδα δὲ ὅτι ἐρχόμενος πρὸς 
ὑμᾶς, ἐν πληρώματι εὐλογίας στοῦ εὐαγγελίου τοῦν 
Χριστοῦ ἐλεύσομαι. 

30 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, Φἀδελφοί, διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ Πνεύματος, 

συναγωνίσασθαί μοι ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑττὲρ ἐμοῦ πρὸς 

τὸν Θεόν, 31 ἵνα ῥυσθῶ ἀπὸ τῶν ἀπειθούντων ἐν τῇ 
᾿Ιουδαίᾳ καὶ ἵνα ἡ διακονία μου ἡ εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ 
εὐπρόσδεκτος γένηται τοῖς ἁγίοις," 32 ἵνα “ἐν χαρᾷ ἔλθω" 
πρὸς ὑμᾶς διὰ θελήματος Θεοῦ “καὶ συναναταύσωμαι 

ὑμῖν. 33 .-“Ο δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης μετὰ πάντων ὑμῶν. 
᾿Αμήν. 

Ραι (οπηπηθηας δἰ ςῖθγ ΡΗῇοΘΌΘ 

Ί Συνίστημι δὲ Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν 
τδιάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς, 2 ἵνα 

αὐτὴν προσδέξησθε ἐν Κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων, καὶ 
παραστῆτε αὐτῇ ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν χρήζῃ πράγματι, καὶ γὰρ 

αὐτὴ προστάτιςΣ πολλῶν ἐγενήθη καὶ “αὐτοῦ ἐμοῦ." 

124 28 Σπτανιαν ΜΘ, ΤΑ (ε νς ἰΙσπανιαν Μ’ 
22 προστατις ΜΡΟ (μ.μ46), ΤῈ Οε νβ προστατης Μ' 

24 ταν Θ (ο")νς ὲ 2466 νς 3) 27 6 νς 3ὲ 2896 νς ϑὶ 
29 Π6 νς ὶ 30 9.468 νς Ψϑέκμας, [0ε] 31 96 νς Ψὶ 
31 “τοις αγιοις γενηται Θ (δια των αγιων γενηται μ}46) νς ᾿Ψὲ 
32 “ἴεν χαρα ελθων ΑΟ (ελθων εν χαρα Νἢ) νς 33}ὲ μ468 

32 “223ν"Ά40 νς Μὲ; (-- νγ448) 1 Τκαι μέ6 ΒΟ", [(Ἅ] νς Ψϑὲν "ἃ 
2 'εμου αὑτου ΒΟ ν5 Ψὲ; (αυτου και ἐμου Ν᾽; ἐμου τε αὐτου Α) 
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Ραι!! τοοῖς νᾶγίοιις ΒοπΊαη ϑαϊηΐς 

3 ᾿Ασπάσασθε Πρίσκαν! καὶ ᾿Ακύλαν τοὺς συνεργούς 
μου ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, 4 οἵτινες ὑττὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν 
ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν, οἷς οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαρι- 
στῶ, ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν, 5 καὶ τὴν 

κατ᾽ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. 
᾿Ασπάσασθε ᾿Επαίνετον τὸν ἀγαπητόν μου, ὅς ἐστιν 

ἀπαρχὴ τῆς "᾿Αχαΐας εἰς Χριστόν. 
6 ᾿Ασπάσασθε Μαριάμ, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς 

ἡμᾶς: 
7 ᾿Ασπάσασθε ᾿Ανδρόνικον καὶ ᾿Ιουνίαν τοὺς συγγενεῖς 

μου καὶ συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς 
ἀποστόλοις, οἵ καὶ πρὸ ἐμοῦ Γγεγόνασιν ἐν Χριστῷ. 

ὃ ᾿Ασπάσασθε -᾿Αμπλίαν τὸν ἀγαπητόν μου ἐν Κυρίῳ. 
9 ᾿Ασπάσασθε Οὐρβανὸν τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν Χριστῷ, 

καὶ Στάχυν τὸν ἀγαπητόν μου. 
10 ᾿Ασπάσασθε ᾿Απελλῆν τὸν δόκιμον ἐν Χριστῷ. 
᾿Ασπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν ᾿Αριστοβούλου. 
ΤΊ ᾿Ασπάσασθε ᾿Ἡρῳδίωνα τὸν συγγενῆ μου. 
᾿Ασπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου τοὺς ὄντας ἐν 

Κυρίω. 
12 ᾿Ασπάσασθε Τρύφαιναν καὶ Τρυφῶσαν τὰς κοπι- 

ὦώσας ἐν Κυρίῳ. 
᾿Ασπάσασθε Περσίδα τὴν ἀγαπητήν, ἥτις πολλὰ 

ἐκοπίασεν ἐν Κυρίῳ. 
12 ᾿Ασπάσασθε Ροῦφον τὸν ἐκλεκτὸν ἐν Κυρίῳ, καὶ τὴν 

μητέρα αὐτοῦ καὶ ἐμοῦ. 
14 ᾿Ασπάσασθε ᾿Ασύγκριτον, Φλέγοντα, “Ὑ Ἑρμᾶν, 

Πατροβᾶν, “Ερμῆν,᾿ καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς. 
15 ᾿Ασπάσασθε Φιλόλογον καὶ ᾿Ιουλίαν, Νηρέα καὶ τὴν 

ἀδελφὴν αὐτοῦ, καὶ ᾿Ολυμπᾶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς 
πάντας ἁγίους. 
ἱπεξιδεειιειι: οτος στο πε ὡς Φτς ς Δ ω Ὁ 

13 Πρισκαν ΜΡΊΙΟ, Οε νς Πρισκιλλαν Μ', ΤΆ 

26 ημας Μ, ΤΑ ν5 υμας Μ’6, Οε 

5 ΓΑσιας Ὁ ν5 δὲ 6 "“Μαριαν ΒΑΟ νς5ς 933) μήόκ 
7 γεγοναν ΝΒΑ ν5 Μὲς; (γεγονεν γμ46) 
8 Ἄμπλιατον 6 νς Μὲ 14 “321 Θ νς 3᾽; (312 γ45) 
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16 ᾿Ασπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. 

᾿Αστπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τοῦ Χριστοῦ. 

Ραι! γνατης οἵ Τῆοςο ννῆο (διςθ ᾿Ιν  ςίοπ5 )ἃηα Οἴΐζφθηςος 

17 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, σκοπεῖν τοὺς τὰς 

διχοστασίας καὶ τὰ σκάνδαλα παρὰ τὴν διδαχὴν ἣν ὑμεῖς 

ἐμάθετε ποιοῦντας, καὶ "ἐκκλίνατε ἀττ᾽ αὐτῶν. 1δὃ ΟἹ γὰρ 

τοιοῦτοι τῷ Κυρίῳ ἡμῶν ᾿Ιησοῦ! Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν 
ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ, καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ 

εὐλογίας ἐξαττατῶσι τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων. 719 Ἢ γὰρ 

ὑμῶν ὑπακοὴ εἰς πττιάντας ἀφίκετο. Χαίρω οὖν τὸ ἐφ᾽ ὑμῖν," 
θέλω δὲ ὑμᾶς σοφοὺς Ομὲν εἶναι εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀκεραίους 
δὲ εἰς τὸ κακόν. 20 Ο δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν 
Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν τάχει. 

Ἢ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μεθ᾽ ὑμῶν. 
21 Γ᾿ Αστάζονται ὑμᾶς Τιμόθεος ὁ συνεργός μου, καὶ 

Λούκιος καὶ ᾿Ιάσων καὶ Σωσίτπατρος οἱ συγγενεῖς μου. 
22 ᾿Ασπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος ὁ γράψας τὴν 

ἐπιστολὴν ἐν Κυρίῳ. 
23 ᾿Ασπάζεται ὑμᾶς [Γάϊος ὁ ξένος μου καὶ “ἣ τῆς 

ἐκκλησίας ὅλης. 
᾿Ασπάζεται ὑμᾶς Ἔραστος ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως, καὶ 

Κούαρτος ὁ ἀδελφός. 
24 ΠῊ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ 

πάντων ὑμῶν. ᾿Αμήν.Ν2 

"18 ἰΙησου Μὶ͵, ΤΆ ν5 -- ΜΡΙΘ, Οε 

224 αμην Ξ9ὲ νςΞ Ἔνειςος 25-27 (Ξ-.14:24-26) ΤᾺ ν5 Ἔνείϑθθο 25-27 

αἴϊογ 16:23 (-- 16:24) ἈΝΒΟ, [(γ] ν5 ἔνριϑδθς 25-27 αἷΐζογ. 16:23 

(-- - 16:24) ἀπα αἴϊογ 14:23 ἃ νς Ἔνριϑος 25-27 δἴϊογ 15:33 μήϑ 

16 Τπασαι 6 νς ὶ 17 Γεκκλινετε ΒΟ νς ψϑὲγμέδᾳ 

19 “4521 6 νς- 3ὲ; (1245 μ45) 19 ογμῖ6Β νς ϑέκας 
20 ογμόόχ νς ϑέας 21 τασπαζεται  ν. ἍΜ 
23 "312 Θ ν.  Μ 24 Π6 νς ὃ» 



ΠΡΟΣ ΚΘΡΙΝΘΙΟΥΣ Α 

Ραι! Οτθοῖς ἴῃ 6 (ογπηἰῃίδης 

ΤΠ ΑΥΛΟΣ, κλητὸς ἀπόστολος “ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦϊ διὰ 

θελήματος Θεοῦ, καὶ Σωσθένης ὁ ἀδελφός, 

2 Τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, ἡγιασμέ- 
νοις ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσι τοῖς 
ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 

ἐν παντὶ τόπῳ, αὐτῶν ὅτε καὶ ἡμῶν: 
3 Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀττὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ 

Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

Ραμ} ΤΏδηΚο αοα ίογ ΤΗοἰγ δρι μα! αἰ ς 

4 Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ 
χάριτι τοῦ Θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ ᾿ἰησοῦ, 5 ὅτι ἐν 
παντὶ ἐπλουτίσθητε ἐν αὐτῷ ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάφῃ 
γνώσει, 6 καθὼς τὸ μαρτύριον τοῦ Χριστοῦ ἐβεβαιώθη ἐν 
ὑμῖν, 7 ὥστε ὑμᾶς μὴ ὑστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ χαρίσματι, 
ἀπεκδεχομένους τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ, ὃ ὃς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους, ἀνεγκλήτους 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ ΟΧριστοῦ. 9 Πιστὸς ὁ 

Θεός, δι᾽ οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. 

φροίαγ αη 56 ἰς 51:ΠῚ 

10 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, 

Ιη 1 (οτὶηςῃίδης 6 Ξ μέθνβαῸ 

1 “γ)468 νς Ψὲ χα 2 ὁμόόμεβ γος Ψὶα 8.ὈὉγΈ6Βνς ϑέκας, [0ε] 
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καὶ μὴ ἡ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ 
αὐτῷ νοῖ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. ΤΙ ᾿Εδηλώθη γάρ μοι περὶ 
ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης, ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσι. 
12 Λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει, “᾿Εγὼ μέν εἰμι 
Παύλου͵΄ “᾿Εγὼ δὲ ᾿Απολλῶ,"΄ “᾿Εγὼ δὲ Κηφᾶ," “᾿Εγὼ δὲ 
Χριστοῦ.“ 13 Μεμέρισται ὁ Χριστός Μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη 
ὑπὲρ ὑμῶν, ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητεϑ 
14 Εὐχαριστῶ πτῷ Θεῷν ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ 
Κρίσπον καὶ Γάϊον, 15 ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα 
Γἐβάπτισα. 16 ᾿Εβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον. 
Λοιπττὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα. 17 Οὐ γὰρ 
ἀπέστειλέ με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλ᾽ εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ 
ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ. 

(ῃτγὶςῖ [ς (ῃ 6 Ροννογῦ ἂηα ννίςαοπὶ οί σου 

18 ᾽Ο λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις 
μωρία ἐστί, τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστι. 
19 Γέγραπται γάρ, 

«᾿Απολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, 
Καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω.» 

20 Ποῦ σοφός Ποῦ γραμματεύς Ποῦ συζητητὴς τοῦ 
αἰῶνος τούτου Οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ Θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ 
κόσμου τούτου 21 ᾿Επειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ οὐκ 
ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν Θεόν, εὐδόκησεν. ὁ Θεὸς 
διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς Τιστε υδντεῖο. 
22 ᾿Επειδὴ καὶ ᾿Ιουδαῖοι "σημεῖον αἰτοῦσι καὶ Ἕλληνες 
σοφίαν ζητοῦσιν, 23 ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν 
ἐσταυρωμένον, ᾿Ιουδαίοις μὲν σκάνδαλον, "Ἕλλησι δὲ 
μωρίαν, 24 αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, ᾿Ιουδαίοις τε καὶ Ἕλλησι, 
Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν. 25 Ὅτι τὸ μωρὸν 

14 Πκ""Β νς 3))ὲ ς᾽, [οἍ] (τω Θεω μου Α) 
15 τγεβαπτισθητε 6 ν- 9) 20 96 ν- Μὶ 22 "σημεια Θ ν.  Μ 
23 Γεθνεσιν Θ (ᾳ.γ}565) νς Μ 

19 Ρς. 29:14 
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τοῦ Θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώττων ἐστί, καὶ τὸ ἀσθενὲς 

τοῦ Θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων 9 ἐστί. 

ΟἸἰοτγ Οηνΐγ ἰη ἴῃ 6 ἰογαὰ 

26 Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ 

σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς: 

27 ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα “τοὺς 

σοφοὺς καταισχύνῃ,ϊ καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο 

ὁ Θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά. 28 Καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ 
κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ Θεός, καὶ τὰ μὴ 

ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ, 29 ὅπως μὴ καυχήσηται 

πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.' 30 ᾽Εξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε 

ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ὃς ἐγενήθη “ἡμῖν σοφία" ἀπὸ Θεοῦ, 

δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀττολύτρωσις: 31 ἵνα καθὼς 

γέγραπται, «'Ο καυχώμενος, ἐν Κυρίῳ καυχάσθω.» 

ΡαιιΠ΄ς Ργος[ πηαίίοη; (ῃτγιοῖ (γερο 

Κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἦλθον οὐ καθ᾽ 
ὑπεροχὴν λόγου ἢ σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν τὸ 

γμαρτύριον τοῦ Θεοῦ. 2 Οὐ γὰρ ἔκρινα τοῦ “εἰδέναι τιῖΐ 
ἐν ὑμῖν εἰ μὴ ᾿Ιησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον. 
3 “Καὶ ἐγὼ" ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ πολλῷ 
ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς. 4 Καὶ ὁ λόγος μου καὶ τὸ κήρυγμά μου 
οὐκ ἐν πειθοῖςΣ Θἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ᾽ ἐν 
ἀποδείξει Πνεύματος καὶ δυνάμεως, 5 ἵνα ἡ πίστις ὑμῶν“ 
μὴ ἡ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώττων ἀλλ᾽ ἐν δυνάμει Θεοῦ. 

129 του Θεου 9ὲ 6, οε νΞς αὐτου 6", ΤᾺ 
24 πειθοις ΜΘ, ΤΆ [0ε] νβ πειθοι Μ- 

34 λογοις ΜΒΑΟ, ΤᾺ [0] νς λογων Με νϑ5 --μ΄δ νς λογος δ" 

ὅδ ὑυμων ΜΡ, ΤᾺ (γε ν5 ἡμὼν Με 

25 Οπέβο νς 3)ὲΑ; (-- και ἴο εστιν μ46) 
27 “312 Ο νς Μ; (-- να τους σοφους ἴο ο Θεος Α) 

28 96 νς 3ὲ8Β 30 'σοφια ημιν Θ (ημων Β)νς ϑὶ 
1 Γμυστηριον γϑόηάμπας νς 3318 296 (ᾳ(.μ46) ν. Μ 
2 Βονς Ψ κα 3 'καγω Ὁ (ᾳ.»55) ν. Μ 4 ομέόχκβ νς ΜΑῸ 

31 [ογ. 9:24 
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(οα΄ γνΊΞαοπη [5 ίογ [ἢ 6 ϑδρί τίμα! 

6 Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις, σοφίαν δὲ οὐ τοῦ 
αἰῶνος τούτου, οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου, 
τῶν καταργουμένων: 7 ἀλλὰ λαλοῦμεν σοφίαν Θεοῦ! ἐν 
μυστηρίῳ, τὴν ἀποκεκρυμμένην, ἣν προώρισεν ὁ Θεὸς πρὸ 
τῶν αἰώνων εἰς δόξαν ἡμῶν, 8 ἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ 
αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν: εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν 
Κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν. 9 ᾿Αλλὰ καθὼς γέγραπται, 

«Ὁ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε,» 
Καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, 
Α ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαττῶσιν αὐτόν. 

10 Ἥμιῖν δὲ “ὁ Θεὸς ἀπεκάλυψεϊ διὰ τοῦ Πνεύματος 
θαὐτοῦ. Τὸ γὰρ Πνεῦμα πάντα “ἐρευνᾷ, καὶ τὰ βάθη τοῦ 
Θεοῦ. Τ1 Τίς γὰρ οἷδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου εἰ μὴ 
τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ Οὕτω καὶ τὰ τοῦ 
Θεοῦ οὐδεὶς "οἶδεν εἰ μὴ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. 12 Ἡμεῖς δὲ 
οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ 
ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν2 τὰ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ χαρισθέντα 
ἡμῖν: 13 ἃ καὶ λαλοῦμεν, οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης 
σοφίας λόγοις, ἀλλ᾽ ἐν διδακτοῖς Πνεύματος Ο Αγίου, 
πνευματικοῖς πνευματικὰ συγκρίνοντες. 14 Ψυχικὸς δὲ 
ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ, μωρία 
γὰρ αὐτῷ ἐστι, καὶ οὐ δύναται γνῶναι, ὅτι πνευματικῶς 
ἀνακρίνεται. 15 ᾽Ο δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει "μὲν πάντα, 
αὐτὸς δὲ ὑπ᾽ οὐδενὸς ἀνακρίνεται. 

16 «Τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου, 
Ὃς συμβιβάσει αὐτόν» 

Ἤμεϊς δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν. 

.7 σοφιαν Θεου Μ, ΤᾺ ν5 Θεου σοφιαν Μ' Θ, ος 
712 εἰδωμεν ΜΡΙΘ, ΤΆ Οε νβ ιΙδωμεν Μρ'μ46 

10 “312 Θ 5 Μ 1096 νς 9ὴὲ 10 “ἐραυνα 6 ν- 9 
ΤΊ εγνωκενθ νυ  Μ 1396 (ο" νς 9)) 
15 "τα μόδας, [(ε] νς 339 ὲΒ; (-- νοῖςϑ ν) 

9 Ι5. 52:15; 64:4 16 Ι5ς. 40:13 
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ς ροίαγαη σΠΊ [5 (αγηδὶ 

Καὶ ἐγώ," ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην ὑμῖν λαλῆσαι; ὡς 

2 πνευματικοῖς ἀλλ᾽ ὡς 'σαρκικοῖς, ὡς νηπίοις ἐν 

Χριστῷ. 2Γάλα ὑμᾶς ἐπότισα οκαὶ οὐ βρῶμα, οὔπω γὰρ 

ἐδύνασθε.2 ᾿Αλλ᾽ οὔτε ἔτι νῦν δύνασθε, 3 ἔτι γὰρ σαρκικοί 

ἐστε. Ὅπου γὰρ ἐν ὑμῖν ζῆλος καὶ ἔρις "καὶ διχοστασίαι,Ν 

οὐχὶ σαρκικοί ἐστε καὶ κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε: 

4 Ὅταν γὰρ λέγῃ τις, “᾿Εγὼ μέν εἰμι Παύλου," ἕτερος δέ, 

“᾿Εγὼ“ ᾿Απολλῶ," “οὐχὶ σαρκικοί" ἐστε 

Τῇ Μιπηίςίεγ: νναϊθγπρ, ννογκίηρ, ννάγπιηρ 

5 Τίς οὖν ἐστι "Παῦλος, “ἦτίς δὲ Τ "᾿Απολλώς, 

πἀλλ᾽ ἢν διάκονοι δι᾽ ὧν ἐπιστεύσατε, καὶ ἑκάστῳ ὡς ὁ 

Κύριος ἔδωκεν 6 ᾿Εγὼ ἐφύτευσα, ᾿Απολλὼς ἐπότισεν, 

ἀλλ᾽ ὁ Θεὸς ηὔξανεν. 7 ἽΩστε οὔτε ὁ φυτεύων ἐστί Τι, 

οὔτε ὁ ποτίζων, ἀλλ᾽ ὁ αὐξάνων Θεός. ὃ Ὃ φυτεύων δὲ 

καὶ ὁ ποτίζων ἕν εἰσιν, ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν λήψεται 

κατὰ τὸν ἴδιον κόπον. 9 Θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί: Θεοῦ 

γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε. 

10 Κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι, ὡς σοφὸς 

ἀρχιτέκτων θεμέλιον "τέθεικα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ. 

Ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ. 11 Θεμέλιον γὰρ 

ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν 

᾿Ιησοῦς Χριστός." 12 Εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον 

οτοῦτον χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, 

καλάμην, 13 ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται: ἡ γὰρ 

««ἂΦῆ΄Φᾶυπυσσσσσασαδνοο
.....  Φ- Ο ὕὅὕνμ“““π΄ύππὀὀ “σσἁ

ὄἁττσσσια 

11 ὑμιν λαλησαι Μ ν5 λαλησαι ὑμιν Ὁ, ΤΕ ΟΥ 

22 εδυνασθε ΜΡΊΘ, σε νς ηδυνασθε Μ'͵, ΤᾺ 

32 οὐτε ΜΡ', ΤᾺ ν5 οὐδε ΜΡΙΟ, ον 

44 ετερος δε εγὼ ΜΕΒΟ, ΤΆ Οὧε ν5 ετεροὸς δε ἐγω δε Μ'νβ εγὼ δεὰ 

511 ἰησους Χριστος 316, οἐ νβ Χριστος Ὁ" νβ ἰησους ο Χριστος ΤᾺ 

οὗ -ςςςςς-- 

1΄καγωΘν- Μ 1 γσαρκινοις Θ ν5 ὲὶ 2.6 ν. Μ 

36 νς 33ὲ 46 4 οὐκ ανθρωποι 6 νς ΜῚ 5 γΓῖσι ΚΒΑ ν9 Μὲς 

5 "ζάπολλως Θ ν5 Μὶ 5 γ31| Κ’ΒΑ ν5 Ψὲγμίόρ 

5 Τεστιν Θ (μ455"5) νς )ὲ 5 ΓἥΠαυλος Θ (μ.»55) ν5 Ψὶ 

5 Π6 (ᾳ..».,46) νς Μὲ 10 τεθηκα 6 ν95 Μὲ 12 96 νς Μὲ 
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ἡμέρα δηλώσει, ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται: καὶ ἑκάστου 
τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστι τὸ πῦρ Τ δοκιμάσει. 14 Εἴ τινος τὸ 

ἔργον μένει ὃ ἐποικοδόμησε,, μισθὸν λήψεται. 15 Εἴ τινος 
τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται: αὐτὸς δὲ σωθή- 

σεται, οὕτω δὲ ὡς διὰ πυρός. 
16 Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ 

Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν 17 Εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, 
φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός. Ο γὰρ ναὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιός ἐστιν, 
οἵτινές ἐστε ὑμεῖς. 

Ώη ννογαἱγ ννΊς ΠῚ 

18 Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω. Εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι 
ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, μωρὸς γενέσθω ἵνα γένηται 
σοφός. 19 Ἢ γὰρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου μωρία παρὰ 
τῷ Θεῷ ἐστι. [Γέγραπται γάρ, «Ο δρασσόμενος τοὺς 
σοφοὺς ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτῶν»: 20 καὶ πάλιν, «Κύριος 
γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν, ὅτι εἰσὶ μάταιοι.» 

21 “Ὥστε μηδεὶς καυχάσθω ἐν ἀνθρώποις: πάντα γὰρ 
ὑμῶν ἐστιν, 22 εἴτε Παῦλος εἴτε ᾿Αττολλὼς εἴτε Κηφᾶς εἴτε 
κόσμος εἴτε ζωὴ εἴτε θάνατος εἴτε ἐνεστῶτα εἶτε 
μέλλοντα, πάντα ὑμῶν ϑέστιν, 23 ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ, Χριστὸς 

δὲ Θεοῦ. 

Τῇ Θ Μιηϊϑίθις: δίθνναγας οἵ [ῃ 6 Μγοΐθγιθς 

Οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος ὡς ὑπηρέτας 
Χριστοῦ καὶ οἰκονόμους μυστηρίων Θεοῦ. 2΄Ὃ δὲ" 

λοιττὸν ζητεῖται2Ζ ἐν τοῖς οἰκονόμοις ἵνα πιστός τις εὑρεθῇ. 
3 ᾿Εμοὶ δὲ εἰς ἐλάχιστόν ἐστιν ἵνα ὑφ᾽ ὑμῶν ἀνακριθῶ ἢ 
ὑττὸ ἀνθρωπίνης ἡμέρας: ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνακρίνω. 
4 Οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τούτῳ 

114 εποικοδομησείν) ΜΡΙΘ, (ε νβ ε«πωκοδομησεί(ν) ΜΡρ'Ο, ΤΆ 

22 ζητειται Μρ'Β, ΤΆ ὧἵγ νβ ζητειτε Μρὶθ 

13 Ταυτο ΒΑΟ, [0ε] νς 933ὲγμέόκ 22 96 νς Μὲ 
2!ωδε Θ νς Ψὲ 

19 [οὐ 5:15 20 Ρς. 94:11 
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δεδικαίωμαι: ὁ δὲ ἀνακρίνων με Κύριός ἐστιν. 5 “Ὥστε μὴ 

πρὸ καιροῦ τι κρίνετε, ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ Κύριος, ὃς καὶ φωτίσει 

τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν 

καρδιῶν: καὶ τότε ὁ ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ 

Θεοῦ. 

Τῇ Αροςίος Ατο ἔοοΐς ογ (γί 5 584Κ6 

6 Ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ 

γ᾿ Ἀπολλὼ δι᾽ ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἡμῖν μάθητε τὸ μὴ ὑπὲρ "ὃ 

γέγραπται ϑφρονεῖν, ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς μὴ" 

φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου. 7 Τίς γάρ σε διακρίνει Τί δὲ 

ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες Εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ 

λαβών 8 Ἤδη κεκορεσμένοι ἐστέ, ἤδη ἐπλουτήσατε, 

χωρὶς ἡμῶν ἐβασιλεύσατε: καὶ ὄφελόν γε ἐβασιλεύσατε, 

ἵνα καὶ ἡμεῖς ὑμῖν συμβασιλεύσωμεν! 9 Δοκῶ γὰρ “ὅτι ὁ 

Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς 

ἐπιθανατίους: ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ καὶ 

ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. 10 Ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς 

δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ! Ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί! 

'ὶγμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι! 11 Ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ 

πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα 

καὶ ἀστατοῦμεν 12 καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις 

χερσί. Λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, 

13 ᾿βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν: ὡς περικαθάρματα 

τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, ττάντων περίψημα ἕως ἄρτι. 

Ραι!!΄ς Ραίθγηδί (ΓΘ 

14 Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ᾽ ὡς τέκνα 

μου ἀγαπητὰ Γνουθετῶ. 15 ᾿Εὰν γὰρ μυρίους παιδα- 

γωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾽ οὐ πολλοὺς πατέρας: ἐν 

γὰρ Χριστῷ ᾿Ιησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. 

Ι6 μη Μϑὶ νς -- ΜΗθ6, ΤΆ Οἵ 
211 γυμνητευομεν και Μ'μήθ͵ ΤᾺ ν5 γυμνιτευομεν καὶ ΜΝΒΟ, Οε 

ν59 -ῬΑ 

6 "'ΙΑπολλων ΜΊΒ'Α νς ΝΜὲγμίός 6γζα δ νς 3 οδοδνς 3ὲο"ς 

996 νς ϑὲ 13 γδυσφημουμενοι 6 ν5 ΨὲΒ 
14 γνουθετων ΚΑΟ, [(ε] ν5 Ψὲβ; (νουθετη γμ459) 
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16 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε. 17 Διὰ τοῦτο 
ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον, ὅς ἐστι τέκνον μουΐϊ ἀγαπητὸν καὶ 
πιστὸν ἐν Κυρίῳ, ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν 
Χριστῷ Τ, καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω. 
18 ᾽ῶΩς μὴ ἐρχομένου δέ μου πρὸς ὑμᾶς ἐφυσιώθησάν 
τινες. 19 ᾿Ελεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ Κύριος 
θελήσῃ, καὶ γνώσομαι, οὐ τὸν λόγον τῶν πεφυσιωμένων, 

ἀλλὰ τὴν δύναμιν. 20 Οὐ γὰρ ἐν λόγῳ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ 

ἀλλ᾽ ἐν δυνάμει. 21 Τί θέλετε Ἔν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς 

ὑμᾶς, ἢ ἐν ἀγάπῃ πνεύματί τε “τραότητος 

Ιπη πγοῦα γ Ὁ ΘῇΠΠ6ς [μη 6 σῃυτοῇ 

Ὅλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία, καὶ τοιαύτη πορνεία 
ἥτις οὐδὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ϑὀνομάζεται, ὥστε γυναῖκά 

τινα τοῦ πατρὸς ἔχειν! 2 Καὶ ὑμεῖς πεφυσιωμένοι ἐστέ, καὶ 

οὐχὶ μᾶλλον ἐπενθήσατε, ἵνα "᾿ἐξαρθῇ ἐκ μέσου ὑμῶν ὁ 
τὸ ἔργον τοῦτο ΓΖποιήσας. 3 ᾿Εγὼ μὲν γὰρ ϑὼς ἀπὼν τῷ 
σώματι, τταρὼν δὲ τῷ πνεύματι, ἤδη κέκρικα ὡς πταρῶν τὸν 
οὕτω τοῦτο κατεργασάμενον, 4 ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου 

οΙἡμῶν ᾿Ιησοῦ ΟΖΧριστοῦ, συναχθέντων ὑμῶν καὶ τοῦ 

ἐμοῦ πνεύματος, σὺν τῇ δυνάμει τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 
οϑΞχριστοῦ, 5 παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ εἰς 

ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ 

Κυρίου 9 ᾿Ιησοῦ. 
6 Οὐ καλὸν τὸ καύχημα ὑμῶν. Οὐκ οἴδατε ὅτι μικρὰ ζύμη 

ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ 7 ᾿Εεκκαθάρατε' τὴν παλαιὰν 
ζύμην, ἵνα ἦτε νέον φύραμα, καθώς ἐστε ἄζυμοι. Καὶ γὰρ τὸ 
Πάσχα ἡμῶν πΞὑπὲρ ἡμῶν ἐτύθη, Χριστός. ὃ “Ὥστε 

ἑορτάζωμεν, μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ, μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας καὶ 
πονηρίας, ἀλλ᾽ ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας. 

᾽7 εκκαθαρατε ΜΊΟ, Οε ν9 ἕουν ΜΊ;Ο, ΤΆ 

17 “6 νς 339ὲγ.665 717 τησου ψῆόπο, [Ὁ] νβ 3ὲ ΒΑ 
21 “πραυτητος γέ ΒΑΟ"  γς )ὲκ 196 νς δὶ 

2 τίαρθη 6 ν5 ϑὲ 2 τΖπραξας ΝΑΟ νς ϑὲγ:68 3 96 νς “)ὲὶ 
4 οἵμᾳ νς 39ὲ γμέ6Β, [(ε] 4 ΟΖΒᾳ νς ϑὲγέόκ 
4 936 (μ.Ο) νς 3})ὶ 5 ογμήδῃ γς )ὲκ; (ημων Ιησου Χριστου Α) 

7 56 (ᾳ.ν46) νς )ὲ 
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[πηπγογα! ἰγ Μυϑοῖ Βο ’Ιυαρροα 

9 Ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ μὴ συναναμίγνυσθαι 

πόρνοις, 10 θκαὶ οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου 

τούτου ἢ τοῖς πλεονέκταις, ""ἢ ἅρπαξιν, ἢ εἰδωλολάτροαις, 

ἐπεὶ γΖὀφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν' ΤΊ Νυνὶ" δὲ 

ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι ἐάν τις ἀδελφὸς 

ὀνομαζόμενος ἦ πόρνος ἢ πλεονέκτης ἢ εἰδωλολάτρης ἢ 

λοίδορος ἢ μέθυσος ἢ ἅρπαξ - ΟΑτῷ τοιούτῳ μηδὲ 

συνεσθίειν. 12 Τί γάρ μοι ϑκαὶ τοὺς ἔξω κρίνειν Οὐχὶ τοὺς 

ἔσω ὑμεῖς κρίνετε 13 Τοὺς δὲ ἔξω ὁ Θεὸς κρινεῖ. «ΟΚαὶ 

γἐξαρεῖτε τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν.» 

(ΗΓ ςταης Μωςὶ Νοῖ 586 Ερίονν Ὁ στ δ η 5 

Τολμᾷ τις ὑμῶν πρᾶγμα ἔχων πρὸς τὸν ἕτερον 

κρίνεσθαι ἐπὶ τῶν ἀδίκων καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων᾽ 

9 τοὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον κρινοῦσιν Καὶ εἰ ἐν 

ὑμῖν κρίνεται ὁ κόσμος, ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων ἐλαχίστων 

3 Οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν Μήτι γε βιωτικά! 

4 Βιωτικὰ μὲν οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε, τοὺς ἐξουθενημένους 

ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, τούτους καθίζετε. 5 Πρὸς ἐντροττὴν ὑμῖν 

λέγω. Οὕτως οὐκ ἔνιξ2Ζ ἐν ὑμῖν σοφὸς οὐδὲ εἷς" ὃς 

δυνήσεται διακρῖναιβ ἀνὰ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ 

6 ᾿Αλλὰ ἀδελφὸς μετὰ ἀδελφοῦ κρίνεται, καὶ τοῦτο ἐπὶ 

ἀπίστων. 7 Ἤδη μὲν ϑοὖν ὅλως ἥττημα“ ὑμῖν ἐστιν ὅτι 

κρίματα ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν. Διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀδικεῖσθε 

Διὰ τί οὐχὶ μάλλον ἀποστερεῖσθε ὃ ᾿Αλλὰ ὑμεῖς ἀδικεῖτε 

καὶ ἀποστερεῖτε, καὶ "ταῦτα ἀδελφούς! 9 Ἢ οὐκ οἴδατε 

υσσαπατϑϑσπσσσπασαα 
θάμ σα “σπσϑσσνσσσισι 

111 νυνι Μρ' κ᾽, ΤᾺ νς νυν ΜρΙμῖΞΒΑ, ὧν 

25. ενι 316, οὐ νς εστιν ΤΆ ν5 - νϑθῦ9 65 3.64 

35 διακριναι Μψμῖ6Β0, ΤΆ (ε νβ ανάακριναι Μη άγεγς -- νρίςθ5 3-6 

47 ηττημα 3ὲ 6, οὐ ν5 εν ΤᾺ 
Βα σαν υτοδουδεεῖ σαν τατοστ ττντεε. 

10 96 νς Ψὲ 10 γ'και 6 νς 33ὲγμ46 10 "ζωφειλετε 6 ν5 ὶ 

12 96 νς 3ὲ 413 96 νς 3ὲ 13 Γεξαρατε Θ ν5 Μ; (εξαιρετε μ45) 

2ΤηΘΟν-Μ 5 ἴουδεις σοφος Θ ν5 Μ; (-- νεγ565 3-6 ΑἹ) 

7 ομέόχμεγς Ψ9ϑὲΒΑΟ, [Οε] 8 “τουτο Ε νς Μὲ) 

13 ρου. 17:7; 19:19; 22:21,24; 24:7 
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ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦϊ οὐ κληρονομήσουσι Μὴ 
πλανᾶσθε! Οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ 

οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται 10 οὔτε πλεονέκται οὔτε 
κλέπται' οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες 
βασιλείαν Θεοῦ ϑοὐὺ κληρονομήσουσι. 11 Καὶ ταῦτά τινες 
ἦτε: ᾿Αλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλ᾽ 
ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Τ καὶ ἐν τῷ 
Πνεῦματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 

(ΑἸἰοτγ αοα ἰη Βοαγ πα ϑρίπ| 

12 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέρει. Πάντα 
μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. 
13 Τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν, ὁ δὲ 
Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. Τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ 
πορνείᾳ ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι. 14 ᾿Ο δὲ 
Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς 
δυνάμεως αὐτοῦ. 15 Οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη 
Χριστοῦ ἐστιν Αρας2 οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω 
πόρνης μέλη Μὴ γένοιτο! 16 Οὐκῇ οἴδατε ὅτι ὁ 
κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἕν σῶμά ἐστιν «σονται» γάρ, 
φησίν, «οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.» 17 ᾽Ο δὲ κολλώμενος τῷ 
Κυρίῳ ἕν πνεῦμά ἐστι. 18 Φεύγετε τὴν πορνείαν. Πᾶν 
ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός 
ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 19 Ἢ 
οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ᾿Αγίου 
Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ 
ἑαυτῶν 20 ᾿Ηγοράσθητε γὰρ τιμῆς: δοξάσατε δὴ τὸν 

Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν "καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά 
ἐστι τοῦ Θεοῦ.Ν 

110 πλεονεκται οὐτε κλετται Μ νς κλεπται οὐτε πλεονεκται Ὁ 

(ουδε ίοΓ οὐτε ψμΜ456), ΤΆ Οεἐ 

215 αρας ΜΘ, ΤΆ Οἵε ν5 αρα Μὶ 
316 οὐκ Μρὶμέϑ νς η οὐκ ΜΡῚΟ, ΤᾺ [(γ] 

419 το σωμα ΜΘ, ΤΆ (ε νΞ τα σώματα ΜΡΙΑ 

9 Θεου βασιλεια Θ ψ΄5"4) νς δ)ὲ 10 του ΚΑῸ νς ΜΒ; (οὐδε γ}525) 

10 96 νς 3)ὲ 11 Τχριστου γΝΒΟ" νς ΜΑ 
20 56 νς Ψὶ 

16 Ορη. 2:24 
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(τ ςταη Ργ ποίρ θς οἵ Μᾶίγιαρθ 

Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατέ ὅμοι, καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς 

7 μὴ ἅπτεσθαι. 2 Διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν 

ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω. 

3 Τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν “ὀφειλομένην εὔνοιαν" ἀποδιδότω, 

ὁμοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί. 4 Ἢ γυνὴ τοῦ ἰδίου σώματος 

οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλ᾽ ὁ ἀνήρ, ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ἀνὴρ τοῦ ἰδίου 

σώματος οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλ᾽ ἡ γυνή. 5. Μὴ ἀποστερεῖτε 

ἀλλήλους, εἰ μήτι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρὸν ἵνα 

γισχολάζητε τῇ Ὀνηστείᾳ καὶ τῇ" προσευχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ 

τὸ αὐτὸ γ"Ζσυνέρχησθε ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ Σατανᾶς διὰ 

τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν. 6 Τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συγγνώμην, οὐ 

κατ᾽ ἐπιταγήν. 7 Θέλω "'γὰρ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς 

καὶ ἐμαυτόν. ᾿Αλλ᾽ ἕκαστος ἴδιον χάρισμα ἔχει" ἐκ Θεοῦ, 

γΖὸς μὲν οὕτως, "ὃς δὲ οὕτως. 

8 Λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς 

οἐστιν ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ. 9 Εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύοντοαι, 

γαμησάτωσαν, "κρεῖσσον γάρ ἐστι γαμῆσαι ἢ πυροῦσθαι. 

Ραιι!!΄ς (οπηπηᾶηα ἴο ἴῃ 6 Μδιγιθα 

10 Τοῖς δὲ γεγαμηκόσι παραγγέλλω, οὐκ ἐγὼ ἀλλ᾽ ὁ 

Κύριος, γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι 11 -- ἂν δὲ 

καὶ χωρισθῇ, μενέτω ἄγαμος ἢ τῷ ἀνδρὶ καταλ- 

λαγήτω -- καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι. 12 Τοῖς δὲ 

λοιποῖς “ἐγὼ λέγω;,ϊ οὐχ ὁ Κύριος, εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα 

ἔχει ἄπιστον καὶ αὐτὴ συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτοῦ, μὴ 

ἀφιέτω αὐτήν. 13 Καὶ γυνὴ ἥτις' ἔχει ἄνδρα ἄπιστον καὶ 

"αὐτὸς συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω "ΞΖαὐτόν. 

14 ᾿ἩΗγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικὶ καὶ 

113 τις ΜΒΑ, ΤᾺ νϑ εἰ τις Μ' "μήθ κ᾿», (γε 

196 νς ϑὲκ 3 “οφειλην Θ (ἃ. μ536) νς "})ὲ 
5Γ! σχολασητε ΘΟ ν. Μ 5 ΠΟ νς 

5 ΓΖ ῃτε Ο νς Μ (συνερχεσθε μ55) 7τ' δὲ Θ νς Μὲ 

7 ΝΒΑ νς )3ὲγ16 7 23ρθνς 9ὲγ46 8 “6 'νς ϑὲ 
9 “«κρειττον γέ6ΝΒ νς ϑϑὲας 12 “6 ψήθ"αὴγς δὲ 

13 γἴουτος Θ νς δὶ 13 τῶτον ανδρα Θ νς 3ϑὲ; (αυτον ανδρα ΜΝ") 
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ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν τῷ "ἀνδρί: ἐπεὶ ἄρα τὰ 

τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστι, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν. 15 Εἰ δὲ ὁ 

ἄπιστος χωρίζεται, χωριζέσθω. Οὐ δεδούλωται ὁ ἀδελφὸς 

ἢ ἡ ἀδελφὴ ἐν τοῖς τοιούτοις: ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν "ἡμᾶς ὁ 

Θεός. 16 Τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις Ἢ τί 

οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις 

[᾿νΘ ἃς ἰῃθ [ογὰ Ηδς (ζα ρα Υοι 

17 Εἰ μὴ ἑκάστῳ ὡς ἐμέρισεν ὁ Θεός, ἕκαστον ὡς 

κέκληκεν ὁ Κύριος,. οὕτω περιπατείτω. Καὶ οὕτως ἐν ταῖς 

ἐκκλησίαις πάσαις! διατάσσομαι. 18 Περιτετμημένος τις 

ἐκλήθη Μὴ ἐπιστπάσθω. ᾿Εν ἀκροβυστίᾳ ὅτις ἐκλήθη" 

Μὴ περιτεμνέσθω. 19 Ἣ περιτομὴ οὐδέν ἐστι καὶ ἡ 

ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν Θεοῦ. 

20 Ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει ἡ ἐκλήθη, ἐν ταύτῃ μενέτω. 

21 Δοῦλος ἐκλήθης Μή σοι μελέτω, ἀλλ᾽ εἰ καὶ δύνασαι 

ἐλεύθερος γενέσθαι, μᾶλλον χρῆσαι. 22 ᾽Ο γὰρ ἐν Κυρίῳ 

κληθεὶς δοῦλος, ἀπελεύθερος Κυρίου ἐστίν. ᾿ Ομοίως καὶ ὁ 

ἐλεύθερος κληθείς, δοῦλός ἐστι Χριστοῦ. 23 Τιμῆς ἦγο- 

ράσθητε: μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων. 24 Ἕκαστος ἐν 

ᾧ ἐκλήθη, ἀδελφοί, ἐν τούτῳ μενέτω παρὰ Θεῷ. 

Ραι!΄ς Αανὶςθ ἴο {ῃ 6 ἰ) πηπηᾶίτθα ἂπα νι} αοννϑ 

25 Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν Κυρίου οὐκ ἔχω, 

γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος ὑπὸ Κυρίου πιστὸς εἶναι. 

26 Νομίζω οὖν τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν διὰ τὴν ἐνεστῶσαν 

ἀνάγκην, ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι. 27 Δέδεσαι 

γυναικί Μὴ ζήτει λύσιν. Λέλυσαι ἀπὸ γυναικός: Μὴ ζήτει 

γυναῖκα. 28 ᾿Εὰν δὲ καὶ "γήμῃς, οὐχ ἥμαρτες: καὶ ἐὰν γήμῃ ἡ 

παρθένος, οὐχ ἥμαρτε. Θλῖψιν δὲ τῇ σαρκὶ ἕξουσιν οἱ 

τοιοῦτοι, ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι. 29 Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, 

"17 ταις εκκλησιαις πιασαις ΜΟ, ΤΆ (εκ ν5 πτασαις ταις εκκλησιαις Μ'Ν 

224 παρα 9ὲγήόκΒ, οε νς τω Α, ΤᾺ 

14 ταδελφω 6 νΞ5ς 3)ὲ 15 "υμας κ'ΑΟ ν5 339ὲγ468 
17 562-901 Ο ν.-  Μ 18 ΄κεκληται τις 6 (μ.0) ν Μ 

22 96 (μᾳ.Ο) νος 28 τγαμησης γ45 ΝΒ ν5 ))ὲ; (γαμηση ΑἹ) 
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ὁ καιρὸς συνεσταλμένος: “τὸ λοιτόν ἐστιν ἵνα καὶ οἱ 

ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ ἔχοντες ὦσι, 30 καὶ οἱ κλαίοντες 

ὡς μὴ κλαίοντες, καὶ οἱ χαίροντες ὡς μὴ χαίροντες, καὶ οἱ 

αγθροξοντες ὡς μὴ κατέχοντες, 31 καὶ οἱ χρώμενοι (τῷ 

κόσμῳ" τούτῳ ὡς μὴ καταχρώμενοι. Παράγει γὰρ τὸ σχῆμα 

τοῦ κόσμου τούτου. 32 Θέλω δὲ ὑμᾶς ΟΠΕΡΊμνουο εἶναι. Ο 

ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, πῶς "ἀρέσει τῷ Κυρίῳ. 

33 ᾽Ο δὲ γαμήσας μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, ττῶς "ἀρέσει τῇ 

γυναικί. 34 Τ'Μεμέρισται καὶ ἡ γυνὴ “καὶ ἡ παρθένος. Ἢ 

ἄγαμοςϊ μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, ἵνα ἡ ἁγία καὶ ΤΣἐσώματι καὶ 

τϑηπνεύματι, ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς 

γἀρέσει τῷ ἀνδρί. 35 Τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν 

γισυμφέρον λέγω, οὐχ ἵνα βρόχον ὑμῖν ἐπιβάλω, ἀλλὰ 

πρὸς τὸ εὔσχημον καὶ "Ζεὐπρόσεδρον τῷ Κυρίῳ 

ἀπερισπάστως. 
36 Εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει, 

ἐὰν ἦ ὑπέρακμος, καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι, ὃ θέλει 

ποιείτω: οὐχ ἁμαρτάνει: γαμείτωσαν. 37 Ὃς δὲ ἕστηκεν 

ἑδραῖος ἐν τῇ καρδίᾳ," μὴ ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσίαν δὲ ἔχει 

περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος, καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ “Γκαρδίᾳ 

αὐτοῦ" ὁτοῦ τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς "ποιεῖ. 

38 Ὥστε καὶ ὁ "'ἐκγαμίζων Τ καλῶς ποιεῖ, “ὁ δὲ" μὴ 

γΖέκγαμίζων κρεῖσσον "ποιεῖ. 

39 [Γυνὴ δέδεται νόμῳ ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ 

αὐτῆς, ἐὰν δὲ καὶ κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει 
.,.2Ὄ .-.-.᾿᾿᾿...............-. 5 -....0Ὸᾧ..... 

134 και ΨϑὲΘ (α.Ο), Οε νβ9 -- τ 
239 και Μν95 - (ᾳ.Ο), ΤΆ Ογ 
339 αἀνηρ ΜΘ (Β.0), ον νβ τ αὑτῆς ΤΆ 

29 “312 Θ (μ.0)ν. Μ 31 'τον κοσμον Θ (ᾳ.Ο) ν5 Μὲ 

32 ταρεση 6 (μ.Ο) νς 3) 33 ταρεση 6 (α.Ο) ν5 9)ὲ 

34 τῖκαι Θ (Β.0) ν9 Μ 34 ’“451-3 Βνς Μ; (451-5 γ5 κα) 

34 ΤΖ βτῳ 6 (μι Ο)νς ϑ)ὲ 34 ταρεση Ὁ (μ.Ο)ν5 3)ὲ 

35 γτ'συμφορον Θ (Β.Ο) νς ϑ)ὶ 35 γζευπαρεδρον Θ (μ.Ο)͵ν. Μ 

37 “'εν τη καρδια αὑτοῦ εδραιος Μ'ΒΑ (-- αὐτου οΥ -- εδραιος 

μέθνα)ς Μ 37 ΄2ιδια καρδια ΒΑ ν5ς Μὶ 37 ΟΧΒΑ ν5 Μὲ 

37 γποιησει Θ (μ.Ο) νς 3) ΒΞ88' Ζγαμιζων Θ (μ.0) ν5 ϑ)ὲ 
38 ττην εαὐυτου παρθενον Νὰ (Ἐτην παρθενον εαύτου Β; την 

παρθενον αὐτου ψγ΄6ὴ)νς 3} 38 'και ο Θ᾽ (μ.Ο) νς ϑὲ 

38 "3ποιησει Θ (μ.Ο) νς ")ὲ 39 96 (μ.Ο) νς Μὲ 

5.20 1 (ΟΚΝΙΝΤΗΙΑΝ5 7:40-8:12 

γαμηθῆναι, μόνον ἐν Κυρίῳ. 40 Μακαριωτέρα δέ ἐστιν ἐὰν 
οὕτω μείνῃ, κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην: δοκῶ δὲ κἀγὼ Πνεῦμα 
Θεοῦ ἔχειν. 

ΒΘ δϑρῃςίινο ἰο (οπηϑοοίθηςθ 

8 Περὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων, οἴδαμεν ὅτι πιάντες γνῶσιν 
ἔχομεν. Ἢ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ. 2 Εἰ 

οδέ τις δοκεῖ "εἰδέναι τι, “οὐδέπω οὐδὲν ἔγνωκε" καθὼς δεῖ 
γνῶναι. 3 Εἰ δέ τις ἀγαπᾷ τὸν Θεόν, οὗτος ἔγνωσται ὑπ᾽ 
αὐτοῦ. 4 Περὶ τῆς βρώσεως οὖν τῶν εἰδωλοθύτων οἴδαμεν 
ὅτι οὐδὲν εἴδωλον ἐν κόσμῳ καὶ ὅτι οὐδεὶς Θεὸς ἕτερος εἰ 
μὴ εἷς. 5 Καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶ λεγόμενοι “θεοὶ" εἴτε ἐν 
οὐρανῷ εἴτε ἐπὶ" γῆς (ὥσπερ εἰσὶ “θεοὶ΄ πολλοὶ καὶ “κύριοι" 
πολλοί), 6 ἀλλ᾽ ἡμῖν εἷς Θεὸς ὁ Πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ 
ἡμεῖς εἰς αὐτόν, καὶ εἷς Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστός, δι᾽ οὗ τὰ 
πάντα καὶ ἡμεῖς δι᾽ αὐτοῦ. 

7 ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις, τινὲς δὲ τῇ "συνειδήσει 
“τοῦ εἰδώλου ἕως ἄρτιϊ ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσι, καὶ ἡ 
συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα μολύνεται. 8 Βρῶμα δὲ 
ἡμᾶς οὐ "παρίστησι τῷ Θεῷ, οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν 
περισσεύομεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα 
9 Βλέπετε δὲ μή πως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα 
γένηται τοῖς "ἀσθενοῦσιν. 10 ᾿Εὰν γάρ τις ἴδῃ σε τὸν 
ἔχοντα γνῶσιν ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνεί- 
δησις αὐτοῦ, ἀσθενοῦς ὄντος, οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ 
τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν 11 “'Καὶ ἀπολεῖται) ὁ ἀσθενῶν 
(ΣΖἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει," δι᾽ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν 
12 Οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ 

᾽5 ἐπι ΜΘ (Ἀ.Ο), Οε νβ. της Μ' ΤΆ 

2 96 (μ.Ο)νς θὲ 2 τεγνωκεναι Θ (ἃ.Ο) νς Μὲ 
2 ουπω εγνω Θ (.Ο) νς ὶ 4 96 (κ.Ο) νς ὶ 
7 "συνηθεια Μ'ΒΑ ν5 Ψὶ 7 “3412 ΚΒ νς ΨὲΑ 
8 "παραστησειῖι Θ (μ.Ο) νς 3)ὲ 8 96 ((.Ο) νς ὲ 
ὃ “5.7 3412 γμ46 (περισσευομεθα ἴοτ περισσευομεν Β) ν5 ΜῈΝ; 
(591-467 Α) 9 Γασθενεσιν Θ᾽ (μᾳ.Ο)ν. Μ 
ΤΙ “Παπολλυται γαρ γμ46κ"Β νς Μὲ; (απολλυται ουν Α) 
11 “2εν τη ση γνωσει ο ἀδελφος μέόκᾳ (-- ση Β) νς ψὲ 
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τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν 

ἁμαρτάνετε. 13 Διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν 

μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν 

μου σκανδαλίσω. 

Ραι!Πς Ραίζογη οἱ δο (- Ὁ θηϊδὶ 

Οὐκ εἰμὶ “ἀπόστολος Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος" Οὐχὶ 

᾿Ιησοῦν ὀΧριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν ἑώρακα Οὐ τὸ 

ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ 2 Εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ 

ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι. ΝΗ γὰρ σφραγὶς “τῆς ἐμῆς" 

ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ. 3 Ἢ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς 

ἐμὲ ἀνακρίνουσιν “αὕτη ἐστί. 4 Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν 

φαγεῖν καὶ "πιεῖν Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν 

γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ 

ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου, καὶ Κηφᾶς 6 Ἢ μόνος ἐγὼ καὶ 

Βαρναβᾶς οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ὁτοῦ μὴ ἐργάζεσθαι» 7 Τίς 

στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ Τίς φυτεύει ἀμπελῶνα 

καὶ “ἐκ τοῦ καρποῦ" αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει Ἢ τίς ποιμαίνει 

ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει ὃ Μὴ 

κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ" Ἢ Οοὐχὶ καὶ ὁ νόμος ταῦτα 

τ λέγει 9 ᾿Εν γὰρ τῷ Μωύσέως νόμῳ γέγραπται, «Οὐ 

γφιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα.» Μὴ τῶν βοῶν μέλει τῷ Θεῷ» 

10 Ἢ δι᾽ ἡμᾶς πάντως λέγει Δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι 

ἐπ᾽ ἐλπίδι ὀφείλει; ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν καὶ ὁ ἀλοῶν 

“τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπ᾽ ἐλπίδι." 11 Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ 

πνευματικὰ ἐσπείραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ 

τσ τοτανπτν τσ τιν σπυνσν αὐ. 

Ι8 λαλω ΜΟ, ΤΆ Οε ν5 λεγω Μμῖ 

29 Μ(ωυ)σεως νομω ΜΡ, ΤΆ (γε ν5 νομὼ Μ(ωυ)σεῶς Μ' ν5 νομὼ γῖο 

1.4231 Θ (ᾳ.Ο) νς 3ϑὲ 7106 (κ.Ο) ν5 99ὲ 
2 μου της ΝΒ νς 39ὲ γήο" 4. (-- νϑρῖθθ. 4) 3. “ΝΒΑ ν5 Μὲ 

4 τπειν μϑδκ:ΒἘν5 ΨέΑ 6 96 (ᾳ.Ο ν5 δὶ 

7 ΄τον καρπον Θ ν5 33ὲγμ4 6 8 96 νς ϑὲ 

8 Του 6 ν5 Ψὲ 9 γκημωσεις Β᾽ ν5 Ψ9ὲ6 

10 “οφειλει ἐπ ελπιδι Θ (οφειλει εφ ελπιζει μ45) νϑ Μὴ 

10 “ἐπ ελπιδι του μετεχειν ΒΟ (εφ ίογ ἐπ᾿ ἃ; εφ ελπίιζει του 

μετεχειν μ46) νς δὶ 

9 Ὀουΐ. 25:4 
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θερίσομεν᾽ 12 Εἰ ἄλλοι τῆς “ἐξουσίας ὑμῶνϊ μετέχουσιν, οὐ 
μᾶλλον ἡμεῖς 

᾿Αλλ᾽ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα 
στέγομεν ἵνα μὴ ἐγκοπήν τινα! δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ 
Χριστοῦ. 12 Οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι Τ ἐκ τοῦ 
ἱεροῦ ἐσθίουσιν, οἱ τῷ θυσιαστηρίῳ “προσεδρεύοντες τῷ 
θυσιαστηρίῳ συμμερίζονται᾽ 14 Οὕτω καὶ ὁ Κύριος διέταξε 
τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐαγγελίου ζῆν. 
15. ᾿Εγὼ δὲ “'οὐδενὶ ἐχρησάμην" τούτων. Οὐκ ἔγραψα δὲ 
ταῦτα ἵνα οὕτω γένηται ἐν ἐμοί, καλὸν γάρ μοι μᾶλλον 
ἀποθανεῖν ἢ τὸ καύχημά μου “Ζίνα τις κενώσῃ." 16 ᾿Εὰν 
γὰρ εὐαγγελίζωμαι, οὐκ ἔστι μοι καύχημα, ἀνάγκη γάρ μοι 
ἐπίκειται. Οὐαὶ "'δέ μοί ἐστιν ἐὰν μὴ "Ζεὐαγγελίζωμαι! 17 Εἰ 
γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω, μισθὸν ἔχω: εἰ δὲ ἄκων, 
οἰκονομίαν πεπίστευμαι. 18 Τίς οὖν "μοί ἐστιν ὁ μισθός Ἵνα 
εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον θήσω τὸ εὐαγγέλιον στοῦ 
Χριστοῦ,ν εἰς τὸ μὴ καταχρήσασθαι τῇ ἐξουσίᾳ μου ἐν τῷ 
εὐαγγελίῳ. 

Ραυ]΄ς Ραϊΐθγη οἵ δϑινίηρ ΑἸ! θη 

19 ᾿εΕλεύθερος γὰρ ὧν ἐκ πάντων, πᾶσιν ἐμαυτὸν 
ἐδούλωσα ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω. 20 Καὶ ἐγενόμην 
τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὡς ᾿Ιουδαῖος, ἵνα ᾿Ιουδαίους κερδήσω- τοῖς 
ὑπτὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω- 
21 τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος (μὴ ὧν ἄνομος "ΙΘεῷ ἀλλ᾽ 
ἕννομος "’Χριστῷ), ἵνα "᾿κερδήσω Τἀνόμους. 22 ᾿Εγενόμην 
τοῖς ἀσθενέσιν ο'ὡς ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω. 
Τοῖς πᾶσι γέγονα ϑΖτὰ πάντα ἵνα πάντως τινὰς σώσω. 
--- πη... "ἉᾶΦΦΔᾶῳΔ«Φῳ««ἙιτοοῪρρρρρΡΘΡΘὃΘΌΘΌΘΌΘΌΘΌΘὃΘὃὁἙἝΘἝΘθῬὌΘὌἝ Ἕ 
Ι ἰ 12 εγκοπην τινα Μρὶ, ΤᾺ νϑς εἐκκοπην τινα Μρ' νς τινα εγκοττην 
(Β5) ΑΟ, Οὲ νβ τινα εκκοπην ᾿ὶ 
ΞΕ Σνλ το τς π  ν }6Ππτε 0: 

12 “Θ νς 13 ττὰα ΝΒ, [(ε] νς ϑϑέγρέδας 
13 Γτταρεδρευοντες Θ νς ")ἐ 15 “Ιου κεχρημαι οὐδενι 6 νς 3)ὲ 
15. “2 οὐδεῖις κενώσει γμΆ46ΝῈΒ νς 3)ὲ (κενωσει ογ κενωση 0); (ουθεις 
μη καινωσει Α) 16 γἴγαρ Θ νς Μὲ 
16 "2 εὐαγγελισωμαι ΒΟ νς )3έμέόοκαᾳ 18 "μου Κ'ΑΟ νς 339ὲ᾽ γ468 
18 56 νς 20 μη ὧν αυτος ὑπο νομον Θ (μ.μ}46) νς ψϑὲ 
21 ΓἼθΘεου Θ ν5 Μ ΩΙ "ὥΖχριστου  ν.Μ 21 γβκερδανω 6 νς 39)ὲγμ46 
21 ττους Θ νς ϑὲ 22 οἵξνς ϑ)ὲς 22 οΘ Υς δὲ 
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23 Τοῦτο δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα συγκοινωνὸς 

αὐτοῦ γένωμαι. 

Ρδμ}΄ 5 Ραϊΐθγῃ ἰη δίγνιίπηρ ἰοῦ ἃ (τόννη 

24 Οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν 

τρέχουσιν, εἷς δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον Οὕτω τρέχετε 

ἵνα καταλάβητε. 25 Πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα 

ἐγκρατεύεται. ᾿Εκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφανον 

λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον. 26 ᾿Εγὼ τοίνυν οὕτω τρέχω 

ὡς οὐκ ἀδήλως, οὕτω πυκτεύω ὡς οὐκ ἀέρα δέρων." 

27 ᾿Αλλ᾽ ὑπωπιάζωξ μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μή πως 

ἄλλοις κηρύξας, αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι. 

Ι ϑᾶτη ἔγοπι Οἱα Τοοίαπηθηΐ ΕΧΑΠΊρ 65 

Οὐ θέλω “δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες 

Ί ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν καὶ πάντες διὰ 

τῆς θαλάσσης διῆλθον 2 καὶ πάντες εἰς τὸν Μωῦσῆν 

γΓἐβαπτίσαντο ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ 3 καὶ 

πάντες τὸ αὐτὸ “βρῶμα πνευματικὸν ἔφαγον 4 καὶ 

πάντες τὸ αὐτὸ “'πόμα πνευματικὸν ἔπιον." Ἔπινον γὰρ 

ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας, ἡ “Ζδὲ πέτραϊ ἦν ὁ 

Χριστός. 5 ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν εὐδόκησεν ὁ 

Θεός, κατεστρώθησαν γὰρ ἐν τῇ ἐρήμῳ. 6 Ταῦτα δὲ τύποι 

ἡμῶν ἐγενήθησαν εἰς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς κακῶν 

καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμησαν. 7 Μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε 

καθώς τινες αὐτῶν: ὥσπερϑ γέγραπται, «᾿Εκάθισεν ὁ λαὸς 

φαγεῖν καὶ "πιεῖν, καὶ ἀνέστησαν παίζειν.» ὃ Μηδὲ 

πορνεύωμεν καθώς τινες αὐτῶν ἐπόρνευσαν, καὶ ἔπεσον 

126 δερων ΜΟ, ΤᾺ Οε ν5 δαιρὼν Μ' 

227 υττωπιαζω ΜΡΙΌΟ, ΤᾺ (γε ν9 ὑποπιαζω μρὶμ4θ 

37 ὡσπερ Μ6Ο, (σε νς ὡς Ὁ, ΤΆ 

23 γπαντα Θ ν95 ϑὶ 1ἁγαρ Θ νς 
2 Γεβαπτισθησαν ΝΑῸ νς ΜΒ; (εβαπτιζοντο γ΄ 5}) 
3.5213 γέ6κἘΒ νς ᾿)ὲ; (231 Α) 4 5.231 Θ νος 3ὲ 
4 “2 κΒ νς ϑὲέγέδας 7 τπειν μνβὲνς ϑέας 

7 Εχ. 32:6 26,,8 Ρῥς. 24:17; 50:12; 89:11 

529 1 (ΟΚΝΙΝΤΗΙΑΝ5 10 :9-22 

οἐν μιᾷ ἡμέρᾳ εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες. 9 Μηδὲ ἐκπειράζωμεν 
τὸν Χριστὸν καθὼς καί τινες αὐτῶν ἐπείρασαν, καὶ ὑττὸ 
τῶν ὄφεων Γἀπώλοντο. 10 Μηδὲ γογγύζετε "καθὼς ϑκαί 
τινες αὐτῶν ἐγόγγυσαν, καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ 
ὀλοθρευτοῦ. ΤΊ “Ταῦτα δὲ πάντα" "'τύποι ΓΖσυνέβαινον 
ἐκείνοις, ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν εἰς οὗς τὰ τέλη 
τῶν αἰώνων "βκατήντησεν. 12 ἽὭστε ὁ δοκῶν ἑστάναι 
βλεπέτω μὴ πέσῃ! 13 Πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ 
ἀνθρώπινος, πιστὸςΪ δὲ ὁ Θεὸς ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς 
πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ 
πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν. 

ΓΙΘΘ ἔγοπη [α οἰ αίγγ 

14 Διόπερ, ἀγαπητοί μου, φεύγετε ἀπὸ τῆς εἰδω- 
λολατρείας. 15. ᾿Ως φρονίμοις λέγω: κρίνατε ὑμεῖς ὅ 
φημι. 16 Τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν, οὐχὶ 
κοινωνία τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιῖῦ Τὸν ἄρτον ὃν 
κλῶμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστινϑ 
17 Ὅτι εἷς ἄρτος, ἕν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν: οἱ γὰρ πάντες 
ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν. 18 Βλέπετε τὸν ᾿Ισραὴλ 
κατὰ σάρκα. ΓΟὐχὶ οἱ ἐσθίοντες τὰς θυσίας κοινωνοὶ τοῦ 
θυσιαστηρίου εἰσί 19 Τί οὖν φημι Ὅτι “εἴδωλόν τί ἐστιν ἢ 
ὅτι εἰδωλόθυτόν᾽ τί ἐστιν 20 ᾿Αλλ᾽ ὅτι ἃ "θύει στὰ ἔθνη, 
δαιμονίοις “θύει καὶ οὐ Θεῷ." Οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς 
τῶν δαιμονίων γίνεσθαι. 21 Οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου 
πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων: οὐ δύνασθε τραπέζης 
Κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων. 22 Ἢ παρα- 
ζηλοῦμεν τὸν Κύριον Μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμενϑ 
πΣιξ ερξν ας στ οτος... 5. τ 0 ὕ τῶρ -Ξ- τς 2-| 

.13 πιστος ΜΘ, ΤΆ (ε νς δυνατος Μ' 

8 ὁγμέδμεβ νς ας 9 Ο6 (ψόόναὴγς Μ 
9 Γαπολλυντο ΝΒ (αττωλυντο ψ46.."6) νς ))ὲς 

10 Γκαθαπερ μόν νς ϑὲέὲας 10 ον.  Μ 
Τ1 'ταυτα δε ΒΑ νς ϑϑὲς; (ταντα δε ταῦυτα ΜΝ) 

Τ1 γ'τυπικως Θ (μ.μ}46) νς Ν)ὲ 11 "Ζσυνεβαινεν γϑόηάμΒο νς 3) 4Ὰ 
ΤΊ γβκατηντηκεν μ6 Ἐ }Ἐ νς 3ϑέας 13 96 νς Μὲ 
16 “51.4 μέδΒᾳ νς ϑὲκο 18 Γουχ Κ'ΑΟ νς 33)9ὲγ468 
19 “62-51 Β ν5 33)ὲ; (6 γδ"κ κα ἢ 20 γθυουσιν 6 ψ΄6"5) νς ϑ)ὲ 
20 5Β νς Ψ3ὲ6 20 'και οὐ Θεω θυουσιν Θ (μ.μ46), [(ε] νς ϑὲ 
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0 ΑΙ! ἴο {πῃ 6 Αἰοιγ οἵ οα 

23 Πάντα ο'μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέρει. Πάντα 

οζμοι ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ. 24 Μηδεὶς τὸ 

ἑαυτοῦ ζητείτω ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου ϑἕκαστος. 25 Πᾶν τὸ 

ἐν μακέλλῳ πωλούμενον ἐσθίετε, μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ 

τὴν συνείδησιν. 26 «Τοῦ “γὰρ Κυρίου" ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα 

αὐτῆς.» 27 Εἰ 9ὁδέ τις καλεῖ ὑμᾶς τῶν ἀπίστων, καὶ θέλετε 

πορεύεσθαι, πᾶν τὸ παρατιθέμενον ὑμῖν ἐσθίετε, μηδὲν 

ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν. 28 ᾿Εὰν δέ τις ὑμῖν εἴπῃ, 

“Τοῦτο γεἰδωλόθυτόν ἐστι," μὴ ἐσθίετε δι᾽ ἐκεῖνον “τὸν 

μηνύσαντα καὶ τὴν συνείδησιν, «Τοῦ γὰρ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ 

πλήρωμα αὐτῆς.»" 29 Συνείδησιν δὲ λέγω, οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ 

ἀλλὰ τὴν τοῦ ἑτέρου. Ἵνα τί γὰρ ἡ ἐλευθερία μου κρίνεται 

ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως 30 Εἰ; ἐγὼ χάριτι μετέχω, τί 

βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ 91 Εἴτε οὖν 

ἐσθίετε εἴτε πίνετε, εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ 

ποιεῖτε. 32 ᾿Απρόσκοποι “γίνεσθε καὶ ᾿Ιουδαίοις" καὶ 

Ἕλλησι καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ, 33 καθὼς κἀγὼ πάντα 

πᾶσιν ἀρέσκω, μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ "συμφέρον ἀλλὰ τὸ 

τῶν πολλῶν, ἵνα σωθῶσι. 

1 1 μιμηταί μου γίνεσθε καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ. 

ΤΗ 6 Μρδηΐηρ οἵ Ηθδα (ζονθιιηβϑ5 

2 ᾿Επαινῶ δὲ ὑμᾶς, ϑἀδελφοί, ὅτι πάντα μου μέμνησθε, 

καὶ καθὼς παρέδωκα ὑμῖν, τὰς παραδόσεις κατέχετε. 

3 Θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ 

Χριστός ἐστι, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ 

τχριστοῦ ὁ Θεός. 4Πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος ἢ 

τ Στ... ὉῸ0Ὁ0Ὁ0ὺ ὕΧϑ ϑὕ000.......0ὕὕὕϑὺ0.0. .0ὲ..β...δ..0.ϑϑοϑὉς 

120 εἰ 1) 6, σε νς Ἐδε γ46, ΤᾺ 

23 οἱ 26 νς ὲ 24 Τα υς "}ὲὶ 26 ΚΒΟ νς ϑέγμίοᾳ 

27 96 νς 3ὲς 28 τιεροθυτον Θ ν5 3ϑὲς 

28 “1-5 Θ νς 39ὲ; - γ'6) 32 7231 6 νς ϑ)ὲὶ 
33 τσυμφορον Ὁ νς Ψὶ 296 νς Ἄὲ 3 Ττου ΝΒΑ ν5 Μὲέγμηθο 

28 Ρς. 24:1; 50:12; 89:11 

5391 1 (ΟΚΙΝΤΗΙΑΝ5 111:5:19 

προφητεύων κατὰ κεφαλῆς ἔχων καταισχύνει τὴν κεφαλὴν 
αὐτοῦ. 5 Πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη ἢ προφητεύουσα 

ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν 
Γἑαυτῆς, ἕν γάρ ἐστι καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ. 6 Εἰ γὰρ οὐ 
κατακαλύπτεται γυνή, καὶ κειράσθω. Εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ 
τὸ κείρασθαι; ἢ ξυρᾶσθαι, κατακαλυπτέσθω. 7 ᾿Ανὴρ μὲν 
γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ 
δόξα Θεοῦ ὑπάρχων: Τ γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν. ὃ Οὐ 
γάρ ἐστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικός, ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός. 9 Καὶ 
γὰρ οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν 
ἄνδρα. 10 Διὰ τοῦτο ὀφείλει ἡ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς 
κεφαλῆς διὰ τοὺς ἀγγέλους. Τ1]Τ Πλὴν οὔτε “ἀνὴρ χωρὶς 
γυναικός, οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρός, ἐν Κυρίῳ. 12 “Ὥσπερ 
γὰρ ἡ γυνὴ ἐκ τοῦ ἀνδρός, οὕτω καὶ ὁ ἀνὴρ διὰ τῆς 
γυναικός, τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ Θεοῦ. 13 ᾽Εν ὑμῖν αὐτοῖς 
κρίνατε. Πρέπον ἐστὶ γυναῖκα ἀκατακάλυτπτον τῷ Θεῷ 
προσεύχεσθαι 14 ΟἪ οὐδὲ “αὐτὴ ἡ φύσις" διδάσκει ὑμᾶς 
ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ, ἀτιμία αὐτῷ ἐστι 15 Γυνὴ δὲ ἐὰν 
κομᾷ, δόξα αὐτῇ ἐστιν: ὅτι ἡ κόμη ἀντὶ περιβολαίου 
δέδοται.2 16 Εἰ δέ τις δοκεῖ φιλόνεικος εἶναι, ἡμεῖς τοιαύτην 

συνήθειαν οὐκ ἔχομεν, οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι τοῦ Θεοῦ. 

᾿πηργορογ (ζοπαμοῖί δἱ [Π6 ἰ ογ΄ ς ϑυρρθιΥ 

17 Τοῦτο δὲ παραγγέλλων οὐκ ἐπαινῶ, ὅτι οὐκ εἰς τὸ 
κρεῖττον ἀλλ᾽ εἰς τὸ "Ζἧὗττον συνέρχεσθε. 18 Πρῶτον μὲν 
γὰρ συνερχομένων ὑμῶν ἐν ἐκκλησίᾳ, ἀκούω σχίσματα ἐν 
ὑμῖν ὑπάρχειν, καὶ μέρος τι πιστεύω. 19 Δεῖ γὰρ καὶ αἱρέ- 
σεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα Τ οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται ἐν 

'6 κειρασθαι ΜΘ (Β.γ545), ΤᾺ Οε νς κειρεσθαι Μ' 

215 δεδοται μρὶμ46. νς δεδοται αὐτὴ ΜρΙίνΒΑα, ΤᾺ [(Ὁε] νῈ αὐτη 

δεδοται Ὁ 

318 εν Μὲ (.ν0»46), ον ν5 Ἔτη ΤΆ 

119 αἰρεσεις εν υμιν ΜΟ, ΤᾺ Οε νϑ5 εν υμιν αἰρεσεις Μ“ 

δ ταύτης ΝΑῸ ν6 ΜΒ 7ΤηΒΑν95 ϑὲμέόκ"Ο 1Τ11Π.5-741.3 Ο νς ὲ 
14 96 νς Μὲ 14 η φυσις αυὑτη Θ (αυτης ἴογ αὑτη γ46) νς Ψὲ 

17 ο'κρεισσον Θ (μ.μ46) νς "})) 17 “Ξ2ησσον Θ (μ.μ46) νς "})ὲ 
19 τκαι μ46Β, [γε] νβ ϑέπας 
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ὑμῖν. 20 Συνερχομένων οὖν ὑμῶν ἐπὶ τὸ αὐτό, οὐκ ἔστι 

Κυριακὸν Δεῖτπνον φαγειίν: 21᾽ Ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον 

δεῖτγνον προλαμβάνει ἐν τῷ φαγεῖν, καὶ ὃς μὲν πεινᾷ, ὃς δὲ 

μεθύει. 22 Μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ 

πίνειν Ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ 

καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας Τί “ὑμῖν εἴπω ᾿Επαινέσω 

ὑμᾶς ἐν τούτῳ Οὐκ ἐπαινῶ! 

Ιποιτατ᾽οη οἵ {Π6 1 οτα΄ς ϑυρρθΓ 

(Μί. 26:26-30; ΜΚ. 14:22-26; [Κ.22:14-20) 

23 ᾿Εγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ Κυρίου ὃ καὶ 

παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ Κύριος ᾿Ιησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ἡ 

“παρεδίδοτο ἔλαβεν ἄρτον. 24 Καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασε 

καὶ εἶπε, “σΛάβετε, φάγετεν τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα τὸ 

ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον: τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν 

ἀνάμνησιν. 25 'Ωσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ 

δειπνῆσαι, λέγων, “Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη 

ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι. Τοῦτο ποιεῖτε, ΟΘΌΚΙΣ γὰἂν πίνητε, 

εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. “26 'Οσάκις γὰρ Γἂν ἐσθίητε τὸν 

ἄρτον τοῦτον, καὶ τὸ ποτήριον Ο'τοῦτο πίνητε, τὸν 

θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλλετε ἄχρις οὗ 5’ἂν ἔλθῃ. 

Εχαπηΐ πο ΥὙουτοϑ Βοίογο Ραγακίηρ 

27 Ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον τοῦτον ἢ πίνῃ τὸ 

ποτήριον τοῦ Κυρίου ἀναξίως τοῦ Κυριου" ἔνοχος ἔσται τοῦ 

σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Κυρίου. 28 Δοκιμαζέτω δὲ 

ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ 

τοῦ ποτηρίου πινέτω. 29 Ο γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων 

οἀναξίως, κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ 

-ρνρνρνρνψνψ. «τ ́́́ἵἽἵἷ΄ς. 

127 του Κυριου ΜΙΝ νς -- ΜΡΙ͂Θ, ΤΆ Οε 

227 του Ψὲ, οε νς -- Τῇ 

22 6 νς Μὶ 23 “παρεδιδετο Ὁ ν5 Ψνὶ 24 Π6 νς Ψὲ 

24 οΟΘ νς ὲὶ 25 τεαν Θ (ψ΄65"6) γς 3)ὲ; ς-- οσακις ἴο αναμνησιν Α) 

26 "εαν 6 (ι.»46) νς Μὲ 26 Ο6 νς γῆ γε 26 Ο2Ζ6 νς Ψὲὶ 

27 ὁΘ υς 3" 29 6 υς Ψὲ 
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σῶμα πτοῦ Κυρίου.Ν 30 Διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς 
καὶ ἄρρωστοι, καὶ κοιμῶνται ἱκανοί. 31 Εἰ γὰρ ἑαυτοὺς 

διεκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα. 32 Κρινόμενοι δέ, ὑπὸ 
Κυρίου τπιαιδευόμεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν. 
33 ἭὭστε, ἀδελφοί μου, συνερχόμενοι εἰς τὸ φαγεῖν, 
ἀλλήλους ἐκδέχεσθε. 34 Εἰ 9ὁδέ τις πεινᾷ, ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω, 
ἵνα μὴ εἰς κρίμα συνέρχησθε. Τὰ δὲ λοιπὰ ὡς ἂν ἔλθω 
διατάξομαι. 

σρίΓῖα δὶ ΟἸ 5: πἰγ πη Ὀϊνογοίγ 

11).1:ρ δὲ τῶν πνευματικῶν, ἀδελφοί, οὐ θέλω ὑμᾶς 

ἀγνοεῖν. 2 Οἴδατε ὅτι ὅτε2 ἔθνη ἦτε, πρὸς τὰ εἴδωλα 
τὰ ἄφωνα ὡς ἂν ἤγεσθε ἀπαγόμενοι. 3 Διὸ γνωρίζω ὑμῖν 
ὅτι οὐδεὶς ἐν Πνεύματι Θεοῦ λαλῶν λέγει ἀνάθεμα 
Γ᾽ Ιησοῦν, καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν “Κύριον ᾿Ιησοῦν᾽" εἰ μὴ ἐν 
Πνεύματι ᾿Αγίῳ. 

4 Διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσί, τὸ δὲ αὐτὸ Πνεῦμα. 
5 Καὶ διαιρέσεις διακονιῶν εἰσι, καὶ ὁ αὐτὸς Κύριος. 6 Καὶ 
διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσίν, ὁ δὲ αὐτός “ἐστι Θεὸς ὁ 
ἐνεργῶν" τὰ πάντα ἐν πᾶσιν. 7 Εκάστῳ δὲ δίδοται ἡ 
φανέρωσις τοῦ Πνεύματος πρὸς τὸ συμφέρον. 8 Ω μὲν 
γὰρ διὰ τοῦ Πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας, ἄλλῳ δὲ 
λόγος γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα, 9 ἑτέρῳ Οδὲ πίστις 
ἐν τῷ αὐτῷ Πνεύματι, ἄλλῳ δὲ χαρίσματα ἰαμάτων ἐν τῷ 

Γαὐτῷ Πνεύματι, 10 ἄλλῳ δὲ ἐνεργήματα δυνάμεων, ἄλλῳ 
οἵδὲ προφητεία, ἄλλῳ 9Ζ2δὲ διακρίσεις πττνευμάτων, ἑτέρῳ 
οὐδὲ γένη γλωσσῶν, ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία γλωσσῶν. 
ΤΙ Πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἕν καὶ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα, 
διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς βούλεται. 

132 ὑπὸ 339ὲ μέ6α νς - τοῦ ΝΒΟ, ΤΆ [(ε] 

22 οτε ΜΟ (.μ}46), (γε νς -- ΤᾺ 

29 ΠΘ νς 3) Ξ3171Γςδὲ 6 νς ϑὲς 3406 ν-ς ὲ 
3 τΙησους Θ ν5 3Ψὲγ46 3 “Κυριος ἰησους 6 ν5ς Ψὲ 
6΄2-4 Ο νς Μ; (772-41 Β) 9 ΟνΒ νς ϑϑὲγέόας 

9 γεν τω ενι Πνευματι ΒΑ νς Μϑὲκ; (-- Ὁ"; εν τω Πνευματι ψμ46) 

10 9: 2.468 γς Ῥέας, [0] 10 οϑγ46ν:Β νς ϑϑὲ ας 
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πη γ πα ᾿ἰνοιϑοίίγ ἰη πο Βοαγ 

12 Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστι καὶ “μέλη ἔχει πολλά," 

πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος Ππτοῦ ἑνός, πολλὰ ὄντα, 

ἕν ἐστι σῶμα, οὕτω καὶ ὁ Χριστός. 13 Καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ 

Πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς ἕν σῶμα ἐβαπτίσθημεν, εἴτε 

᾿Ιουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες, εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι, καὶ 

πάντες εἰς ἕν Πνεῦμα ἐποτίσθημεν.' 14 Καὶ γὰρ τὸ σῶμα 

οὐκ ἔστιν ἕν μέλος ἀλλὰ πολλά. 15 ᾿Εὰν εἴπῃ ὁ πούς,“ Ὅτι 

οὐκ εἰμὶ χείρ, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος," οὐ πόρα τοῦτο οὐκ 

ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος. 16 Καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς, “Ὅτι οὐκ εἰμὶ 

ὀφθαλμός, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος͵," οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ 

ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος. 17 Εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμός, ποῦ ἡ 

ἀκοή! Εἰ ὅλον ἀκοή, ποῦ ἣ ὄσφρησις 18 Νυνὶ δὲ ὁ Θεὸς 

ἔθετο τὰ μέλη ἕν ἕκαστον αὐτῶν ἐν τῷ σώματι καθὼς 

ἠθέλησεν. 19 Εἰ δὲ ἦν τὰ πάντα ἕν μέλος, ποῦ τὸ σῶμα 

20 Νῦν δὲ πολλὰ μὲν μέλη, ἕν δὲ σῶμα. 

21 Οὐ δύναται δὲ ὁ2 ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί, “Χρείαν 

σου οὐκ ἔχω," ἢ πάλιν ἡ κεφαλὴ τοῖς ποσί, “Χρείαν ὑμῶν 

οὐκ ἔχω.“ 22 ᾿Αλλὰ πολλῷ μᾶλλον τὰ δοκοῦντα μέλη τοῦ 

σώματος ἀσθενέστερα ὑπάρχειν ἀναγκαϊά ἐστι. 23 Καὶ ἃ 

δοκοῦμεν ἀτιμότερα εἶναι τοῦ σώματος, τούτοις τιμὴν 

περισσοτέραν περιτίθεμεν: καὶ τὰ ἀσχήμονα ἡμῶν 

εὐσχημοσύνην περισσοτέραν ἔχει. 24 Τὰ δὲ εὐσχήμονα 

Πήὼν οὐ χρείαν ἔχει. ᾿Αλλ᾽ ὁ Θεὸς συνεκέρασε τὸ σῶμα, 

τῷ ᾿ΠΘΤΕΡΘΟΥΤΙ περισσοτέραν δοὺς τιμὴν 25 ἵνα μὴ ἡ 

σχίσματα ἐν τῷ σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων 

μεριμνῶσι τὰ μέλη. 26 Καὶ εἴτε πάσχει ἕν μέλος, συμτπάσχει 

πάντα τὰ μέλη: εἴτε δοξάζεται ϑὲν μέλος, συγχαίρει 

πάντα τὰ μέλη. 
27 Ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους. 

28 Καὶ οὗς μὲν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον 

ἐπε ος τορξδδ,. 2... .ττΔὦὁὲὃ..ὄυ.2- πευδυυυτοοοντο, 5 πριτουῦ τος 

113 Πνευμα εποτισθημεν ΜΡΙΘΟ, ΤΕ οε ν5 πομα εἐποτισθημεν Μ' 

ν5 σωμαξσμεν Α 

221 ο Ἅὲ6, οἐ νς --τ 
325 σχισματα ΜΙΝ ν5 σχισμα ΜΡΙΟ, ΤΆ Οε 

12 “132 ΘΟ νς 33ὲ; (312 γ46) 12 56 (μ..»56) νς 3) Ἵ.[ὲ3.96 νς5 3 

24 τυστερουμενω Θ ν5ς 3)ὲγ46 26 96 νς ϑϑὲς, [οε] 

535 1 (ΟΚΝΙΝΤΗΙΑΝ5 12 9  ΞΙΘΗ ΤΊ 

ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, 

ἔπειτα δυνάμεις, "εἶτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήψεις, 

κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν. 29 Μὴ πάντες ἀπόστολοι Μὴ 

πάντες προφῆται Μὴ πάντες διδάσκαλοι Μὴ πάντες 

δυνάμεις 30 Μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων Μὴ 

πάντες γλώσσαις λαλοῦσι Μὴ πάντες διερμηνεύουσι 

31 Ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ "κρείττονα. Καὶ ἔτι καθ᾽ 

ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι. 

Ραμ} 9 Ραθδη οἵ βῦαὶϑθ ἴο [ονθ 

Ί ᾿Εὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν 

ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ 

κύμβαλον ἀλαλάζον. 2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ 

τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω 

πᾶσαν τὴν πίστιν ὥστε ὄρη "μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ 

ἔχω, οὐθέν' εἰμι. 3 “Καὶ ἐὰν" ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά 

μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα ᾿καυθήσωμαι, 

ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. 

4 Ἢ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, 

(ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται," οὐ φυσιοῦται, 5 οὐκ ἀσχημονεΐῖ, 

οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ 

κακόν. 6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ, 

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα 

ὑπομένει. 

8 Ἣ ἀγάπη οὐδέποτε "ἐκπίπτει. Εἴτε δὲ προφητεῖαι, 

καταργηθήσονται: εἴτε γλῶσσαι, παύσονται: εἴτε γνῶσις, 

καταργηθήσεται. 9 ᾿Εκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ 

μέρους προφητεύομεν. 10 Ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, ΤΟΤΕ 

τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται. 11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ᾿'ὼς 

νήπιος ἐλάλουν, “Ζὼς νήπιος ἐφρόνουν," “βϑὼς νήπιος 

ἐλογιζόμην: ὄτε 9ὁδὲ γέγονα ἀνὴρ κατήργηκα τὰ τοῦ 

12 ουὐθεν 393 6, οε νς οὐδεν ΤᾺ 29 δε ϑὲ νΞς γαρ Θ (Ά.0), ΤΆ Οε 

28 "επειτα 6 νς Ψ9ὲ 31 μειζονα Θ ν5 Μὶ 

2 Γμεθισταναι μ458Β νϑ ϑέας; (-- γεγονα, νθ[56 ἴ, ἴο μη εχω, νεῖ56 

2 ἢ 8λ΄κανθνς- ϑϑὲκ 3: καυχησωμαι Θ ν5 ϑ39ὲ; (καυθησομαι Ο) 
4! οὐ περπερεύυεται Β ν5 ϑϑέπαςσ, [0] (ου περπερεύεται ἢ 
αἀγαπη μ46 8 ΄΄πιπτει Θ ν5 Μὲ 10 96 (μ.Ο) νς Ψὲ 

ΤΊ “1312 ΚΒΑ ν95 9339ὲ μήδ"4 11:23 312 ΚΒΑ νς 33ὲὶ ΤΠ Ὅκ"ΒΑ ν95 ϑὲ 
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νηπίου. 12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, 

τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. ΄Αρτι γινώσκω ἐκ 

μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην. 

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα: 

μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη. 

(οπιρατίπηρ ΡΙορἤθογ ἃηΠα ΤΟΉΡΙ65 

11. τὴν ἀγάπην, ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευματικά, 

μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε. 2 ᾽Ο γὰρ λαλῶν γλώσσῃ 

οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ ἀλλὰ “τῷ Θεῷ, οὐδεὶς γὰρ ἀκούει: 

πνεύματι δὲ λαλεῖ μυστήρια. 3 Ὁ δὲ προφητεύων 

ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν καὶ παράκλησιν καὶ παρα- 

μυθίαν. 4 Ὁ λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ, ὁ δὲ 

προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ. 5 Θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς 

λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε: μείζων γὰρ 

ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ 

διερμηνεύει,' ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ. 

Τοηριθς Νϑθα ἴο Β6 Ἰγαηϑαῖθα 

6 "Νυνὶ δέ, ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις 

λαλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω, ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἢ ἐν 

ἀποκαλύψει ἢ ἐν γνώσει ἢ ἐν προφητείᾳ ἢ οἐν διδαχῇ 

7 Ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα, εἴτε αὐλὸς εἴτε κιθάρα, 

ἐὰν διαστολὴν τοῖς φθόγγοις μὴ διδῷ,2 ττῶς γνωσθήσεται 

τὸ αὐλούμενον ἢ τὸ κιθαριζόμενον ὃ Καὶ γὰρ ἐὰν ἄδηλον 

φωνὴν σάλπιγξϊ δῷ, τίς παρασκευάσεται εἰς πόλεμον 

9 Οὕτω καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον 

δῶτε, πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον᾽ Ἔσεσθε γὰρ εἰς 

ἀέρα λαλοῦντες. 10 Τοσαῦτα, εἰ τύχοι, γένη φωνῶν Γἐστιν 

ἐν κόσμῳ, καὶ οὐδὲν ϑαὐτῶν ἄφωνον. ΤΊ ᾿Εὰν οὖν μὴ εἰδῶ 

τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος καὶ 

ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος. 12 Οὕτω καὶ ὑμεῖς, ἐπεὶ 

.͵.ρρψρνψνρψρψνψνψνψνψνψνψνψ. τ: ΄΄ἷἝἵἷἝἕἝ“᾽ Ἐς 

5 διερμηνευει ΜΡὶ ν5 διερμηνευη ΜΗ (Β.0), ΤᾺ ὧε 

27 διδω Μμρ'μ46 νς δω ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΤᾺ Οὗ 

2 ογόόγμεβ νς ΨὲΑ 5 Γδε Θ (ᾳ.Ο) νς ϑὲ 6Γ νυν ΚΒΑ ν5 Ψὶ 

6 ὁγϑόκενς ἍΨ ΒΑ, [(ε] 8 ΝΑ (σαλπιξ φωνην ψμ45) ν5 ΜΒ 

10 γεισιν Θ (ᾳ.Ο) νς Ψὲ 10 96 (.Ο}) ν95 Μὶ 

537 1 (ςΟΚΝΙΝΤΗΙΑΝ5 14:1353-23 

ζηλωταί ἐστε πνευμάτων, πρὸς τὴν οἰκοδομὴν τῆς 

ἐκκλησίας ζητεῖτε ἵνα περισσεύητε. 13 "Διόπερ ὁ λαλῶν 

γλώσσῃ προσευχέσθω ἵνα διερμηνεύῃ. 14 ᾿Εὰν “γὰρ 

προσεύχωμαι γλώσσῃ, τὸ πνεῦμά μου προσεύχεται, ὁ δὲ 

νοῦς μου ἄκαρττός ἐστι. 15 Τί οὖν ἐστι Προσεύξομαι τῷ 

πνεύματι, προσεύξομαι δὲ καὶ τῷ νοΐ. Ψαλῶ τῷ πνεύματι, 

ψαλῶ δὲ καὶ τῷ νοΐ. 16 ᾿Επεὶ ἐὰν "'εὐλογήσῃς “τῷ 

πνεύματι, ὁ ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ 

τὸ “᾿Αμὴν΄ ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ, ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ οἷδε} 

17 Σὺ μὲν γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς, ἀλλ᾽ ὁ ἕτερος οὐκ 

οἰκοδομεῖται. 18 Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ ὅμου, πάντων ὑμῶν 

μᾶλλον γλώσσαις Γλαλῶν, 19 ἀλλ᾽ ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε 

λόγους “διὰ τοῦ νοός" μου λαλῆσαι, ἵνα καὶ ἄλλους 

κατηχήσω,, ἢ μυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ. 

Τοηρσαθ5 ΑΓΘ ἃ δίρη ἴογ ὑπ  θνϑῖβ 

20 ᾿Αδελφοί, μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν: ἀλλὰ τῇ 

κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς δὲ φρεσὶ τέλειοι γίνεσθε. 21 Εν τῷ 

νόμῳ γέγραπται ὅτι 

«᾽ν ἑτερογλώσσοις 
Καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέροις 
Λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ, 

Καὶ οὐδ᾽ οὕτως εἰσακούσονταί μου,» 

λέγει Κύριος. 22 “Ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἰσιν οὐ τοῖς 

πιστεύουσιν ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις: ἡ δὲ προφητεία οὐ τοῖς 

ἀπίστοις ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν. 23 ᾿Εὰν οὖν συνέλθῃ ἡ 

ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ πάντες “γλώσσαις λαλῶσιν," 

εἰσέλθωσι δὲ ἰδιῶται ἢ ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε 

13 Γδιο 6 (ᾳ.Ο) νς ὲ 14 ὁγμ468 νς ) κα, [ου] 
16 "' εὐλογης ΚΒΑ νς 9ὲγμὁ 16 γ2εν Β, [(ε] νς 39ὲ; ς-- γό6 κα) 

18 96 (μ.0) ν5 ὲ 18 "λαλω ἈΒ νο 9ὲ; (λαλεῖν μή6; -- Α) 
19 “τω νοι ΒΑ (Ἐ εν Ὀοίογο τω ψόδὴνς δὲ 

21 τετερων ΒΑ ν5 933ὲγμ46 
23 λαλωσιν γλωσσαις ΝΒΑ (λαλησωσιν γλωσσαις μ45) νς 3)ὲ 

21 Ις. 28:11;12; Ὀφοωυῖ. 28:49 
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24 ᾽Εὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος 

ἢ ἰδιώτης, ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων, ἀνακρίνεται ὑτπτὸ 

πάντων. 25 ΞΚαὶ οὕτω τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ 

φανερὰ γίνεται, καὶ οὕτω πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον 

προσκυνήσει τῷ Θεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι “Ὃ Θεὸς ὄντως 

ἐν ὑμῖν ἐστι") 

Ργορογ Οταθγίη ἴῃ 6 Ὁῃυγοῇ Μρϑίηρ 

26 Τί οὖν ἐστιν, ἀδελφοί “σταν συνέρχησθε, ἕκαστος 

οὑμῶν ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει,5 “γλῶσσαν ἔχει, 

ἀποκάλυψινϊ ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει. Πάντα πρὸς οἰκοδομὴν 

γινέσθω. 27 Εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ, κατὰ δύο ἢ τὸ πλεῖστον 

τρεῖς, καὶ ἀνὰ μέρος, καὶ εἷς διερμηνευέτω. 28 ᾿Εὰν δὲ μὴ ἡ 

διερμηνευτής, σιγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ, ἑαυτῷ δὲ λαλείτω καὶ 

τῷ Θεῷ. 29 Προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν, καὶ οἱ 

ἄλλοι διακρινέτωσαν. 30 ᾿Εὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ 

καθημένῳ, ὁ πρῶτος σιγάτω. 31 Δύνασθε γὰρ καθ᾽ ἕνα 

πάντες προφητεύειν ἵνα πάντες μανθάνωσι καὶ πάντες 

παρακαλῶνται. 32 Καὶ πνεύματα προφητῶν προφήταις 

ὑποτάσσεται. 33 Οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας ὁ Θεὸς 

ἀλλὰ εἰρήνης. 

γνογηθη Μιυϑῖ Κθορ δίίθηςθ ἰπη ἴῃ 6 Ὁῃυτζγοῇ 

Ὡς" ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων, 324 αἱ γυναῖ- 

κες ϑὑμῶν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν, οὐ γὰρ "'ἐπι- 

τέτραπται αὐταῖς λαλεῖν, ἀλλ᾽ "Σὑποτάσσεσθαι, καθὼς καὶ 

ασσσσασσσααπα δ 
Ὅ ὉῸὉὋὉὋῷὋἝἋς ᾿ς ον νσσσσ“ππσσσσσσασασαπασσσθσσσσι 

125 ο Θεος οντως εν ὑμιν εστι(ν) Μ, ΤᾺ νβ οντως ο Θεος ἕν ὑμιν 

εστι(ν) ΜΙΒΑ, (ε νβ9 οντως Θεος εν ὑμιν ἐστιν Ν'' ν5 οντῶς ἕν υὑμιν 

εστιν οΘεος μ55 
226 εχει ΜΘ (μ.γν»45), ΤᾺ Οε νβ Ἑ προφητειαν ξχει Μ' 

326 γινεσθω ΨΜϑὲένκΒΑ, ογ νβ γενεσθω ΤᾺ νϑ5 γεινεσθω γὴν 

431 ενα ΜΟ (Β.0), ΤΆ Ογ νς τεκαστος Μ΄ 

533 ὡς ΜψμήθηάνΒα, ΤᾺ Οὐ ν5 καὶ Μ' 

25 56 (κ.Ο) νς ϑὲ 26 96 (φἕ ὃ νς Ψὲ 

26 321 6 (λ.Ο)νς ϑὶ 34 ΟχΒα νος Μὲ 

34 ΓΙε πτιτρετεται ΝΒΑ νϑ ψΨὶ 

24 γτὡυποτασσεσθωσαν ΝΒΑ νς5ς Ν))ὲ 

539 1 (ΟΚΝΙΝΤΗΙΑΝ5 14:35-15:9 

ὁ νόμος λέγει. 35 Εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς 

ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν, αἰσχρὸν γάρ ἔστι "γυναιξὶν 

“ἐν ἐκκλησίᾳ λαλεῖν. 36 Ἢ ἀφ᾽ ὑμῶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ 

ἐξῆλθεν Ἢ εἰς ὑμᾶς μόνους κατήντησεν 

37 Εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι ἢ πνευματικός, ἐπι- 

γινωσκέτω ἃ γράφω ὑμῖν ὅτι! Κυρίου “εἰσὶν ἐντολαί." 

38 Εἰ δέ τις ἀγνοεῖ, Γἀγνοείτω. 

[δὲ ΑἸΙ Βο θοπθ Ὀθορηίϊυ ἃπα ἰη Οταθχ 

39 ὍἝΩστε, ἀδελφοί Τ, ζηλοῦτε τὸ προφητεύειν, καὶ τὸ 
λαλεῖν “γλώσσαις μὴ κωλύετε." 40 Πάντα Τ εὐσχημόνως καὶ 

κατὰ τάξιν γινέσθω. 

(ρμτὶςῖ ΚΙςθη ἰς Ευπαδπηθηίαὶ ἴο ἴῃ 6 Εδιῖῃ 

Ί Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐ- 

ηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ 

ἑστήκατε, 2 δι᾽ οὗ καὶ σῴζεσθε, τίνι λόγῳ εὐηγγελισά- 

μην ὑμῖν, εἰ κατέχετε, ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε. 

3 Παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι 

Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς 
Γραφάς, 4 καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται “τῇ τρίτῃ 

ἡμέρᾳ" κατὰ τὰς Γραφάς, 5 καὶ ὅτι ὥφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς 

δώδεκα. 6 Ἔπειτα ὥφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς 

ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ "πλείους μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ 

οκαὶ ἐκοιμήθησαν. 7 Ἔπειτα ὥφθη ᾿Ιακώβῳ, εἶτα τοῖς 

ἀποστόλοις πᾶσιν. 8 Ἔσχατον δὲ πάντων, ὡσπερεὶ τῷ 
ἐκτρώματι, ὦφθη κἀμοί. 9 ᾿Εγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν 
ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος διότι 

137 οτι ϑὲ 6 (λ.Ο), Οε νς Ἔ του ΤΆ 

27 εἰτὰ ΜΒ, ΤῈ (ὲε νς ἐπειταὰα Μ'μέθν:ᾳα 

35 Γγυναῖικι Θ᾽ (μ.Ο) νς ϑ)ὲ 35 5312 6 (ᾳ.Ο νς ϑὲ 

37 'εστιν ἐεντολη γέ6ΒΑ (“κἢ) νς Μὴ 

38 γαγνοειται Ν'Α" νς 9)ὲμ468 39 Ττμου ΝΒ᾿Α, [0ε] ν9 Μμ46 
39 μη κωλυετε γλωσσαις καὶ {ξεν Ὀοίοτο γλωσσαις μ468) ν5 δὲ 

40 τδε Θ (ᾳ.«Ο νῸὺ Μ 4 ημερα τη τριτη ψῖόΝ ΒΑ ν5 Μ)ἐ 
6 "πλειονες ΝΒΑ ν5 ϑϑὶ 6 ὁγέόκ"Β νς Ἅ᾽Α 
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ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ. 10 Χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμι ὅ 
εἰμι, καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη, ἀλλὰ 
περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα, οὐκ ἐγὼ δέ, ἀλλ᾽ 

ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ Θὴ σὺν ἐμοί. ΤΊ Εἴτε οὖν ἐγὼ εἴτε 
ἐκεῖνοι, οὕτω κηρύσσομεν καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε. 

(τοὶ Κἴσθη [5 Γυπαδπηθηίδὶ ἴο Ουγ ΗΟΡΘ 

12 Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, 
πῶς λέγουσί ὕἥτινες ἐν ὑμῖν: ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ 
ἔστιν 13 Εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς 
ἐγήγερται. 14 Εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα τὸ 
κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ δὲ καὶ ἡ πίστις ὑμῶν! 15 Εὑρισκόμεθα 
δὲ καὶ ψευδομάρτυρες τοῦ Θεοῦ ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ 
τοῦ Θεοῦ ὅτι ἤγειρε τὸν Χριστόν, ὃν οὐκ ἤγειρεν εἴπτερ ἄρα 
νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται. 16 Εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, 
οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται. 17 Εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, 
ματαία ἡ πίστις ὑμῶν: ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν! 
18 Αρα καὶ οἱ κοιμηθέντες ἐν Χριστῷ ἀττώλοντο. 19 Εἰ ἐν 
τῇ ζωῇ ταύτῃ Τἠλπικότες ἐσμὲν ἐν Χριστῷϊ μόνον, 
ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν! 

(ῃτγοίῖ Κιςθη Αςςουῖτος {ῃ6 ΒοοιγγθοίὶἊςοη οὐ ΑἹ! 

20 Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν 
κεκοιμημένων ἐγένετο. 21 ᾿Επειδὴ γὰρ δι᾽ ἀνθρώπου Θὸὁ 
θάνατος, καὶ δι᾽ ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν. 22 “Ὥσπερ 
γὰρ ἐν τῷ ᾿Αδὰμ πάντες ἀποθνήσκουσιν οὕτω καὶ ἐν τῷ 
Χριστῷ πάντες ζῳοποιηθήσονται. 23 Ἕκαστος δὲ ἐν τῷ 
ἰδίῳ τάγματι: ἀπαρχὴ Χριστός, ἔπειτα οἱ τοῦ2 Χριστοῦ ἐν 
τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ. 24 Εἶτα τὸ τέλος, ὅταν "πταραδῷ τὴν 
βασιλείαν τῷ Θεῷ καὶ Πατρί, ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν 
ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν. 25 Δεῖ γὰρ αὐτὸν 

"14 ἀρα Μρ'μ46Β,͵) ΤΆ νς καὶ ΜΡΙΝ'Α, Οἵ 
223 του )ὲ 6 (Β.Ο), Οὐ νς -- τὰ 

10 9ἘΒ νς Ξ9ὲ γνῖ6Α, [(ε] 12 231 Θ νς Μὲ 14 96 (κΟ νς ἊΝ 
19 “3412 6 (ᾳ.Ο νς ὲ 20 96 (ᾳφΟνς 3 21 96 (( Ο νς 3 
24 τπταραδιδω ψμέόνᾳ (παραδιδοι Β) νς ϑ)ὲ 
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βασιλεύειν «ἄχρις οὗ Θἂν θῇ πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς 

πόδας αὐτοῦ. 26 Ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος. 

27 «Πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ.» Ὅταν 

δὲ εἴπῃ ὅτι πάντα ὑποτέτακται, δῆλον ὅτι ἐκτὸς τοῦ 

ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ πάντα. 28 Ὅταν δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ 

τὰ πάντα, τότε Ο'καὶ αὐτὸς ὁ Υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ 

ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα, ἵνα ἡ ὁ Θεὸς οΖτὰ πάντα ἐν 

τγᾶσιν. 

Τῇ (οηοθαυθηςθο οἵ Ὀρθηγίηρ ἴμ6 Ἀϑουγγθοίοη 

29 ᾿Επεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν 

νεκρῶν Εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, τί καὶ βαπτίζονται 

ὑπὲρ “τῶν νεκρῶνϑ᾽ 30 Τί καὶ ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶσαν 

ὥραν 31 Καθ᾿ ἡμέραν ἀποθνήσκω, νὴ τὴν ὑμετέραν 

καύχησιν, Τὴν ἔχω ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. 32 Εἰ 

κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριομάχησα ἐν ᾿Εφέσῳ, τί μοι τὸ 

ὄφελος: Εἰ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, 

«Φάγωμεν καὶ πίωμεν, 

Αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν.» 

33 Μὴ πλανᾶσθε: “Φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ! ὁμιλίαι κακαί." 

34 ᾿Εεκνήψατε δικαίως καὶ μὴ ἁμαρτάνετε, ἀγνωσίαν γὰρ 

Θεοῦ τινες ἔχουσι. Πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. 

ΤΗΘ Κοουτγθοίίὶοη Βοαγ νΝΠ}Π ΒΟ ΑἰἸογίους 

35 ᾿Αλλ᾽ ἐρεῖ τις, “Πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί Ποίῳ 

δὲ σώματι ἔρχονται΄ 36 Αφρον, σὺ ὃ σπείρεις οὐ 

ζῳοποιεῖται ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ. 37 Καὶ ὃ σπείρεις, οὐ τὸ 

σῶμα τὸ γενησόμενον σπείρεις, ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον, εἰ 

133 χρηστα ΨὲΘ (α.Ο), Οε ν5 χρησθ ΤᾺ 

25 “αχρι Θ (Ἀ.Ο) νς ϑὲ 25 96 (μ.Ο) νς 3ὲ 

28 9Β νς 3 κΑ, [(υ] 28 Ο2Βᾳ νος ϑὲν, [0] 

29 αυτων Ὁ (μ.0)ν95 Μ 31 Ταδελφοι ΝΒΑ, [0ε] ν5 39ὲγ΄ 6 

34 γλαλω γ46 8 ν9 ΜΑ 36 ταφρων Θ (ᾳ.Ο)ν5. Μ 

27 Ρς. 8:6 32 15. 22:13 33 ΜΜοηᾶπαογ Τἢα]ς5 (218) 
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» τύχοι, σίτου ἤ τινος τῶν λοιπῶν. 38 .Ο δὲ Θεὸς αὐτῷ 
δίδωσιϊ σῶμα καθὼς ἠθέλησε, καὶ ἑκάστῳ τῶν σπερμάτων 
οτὸ ἴδιον σῶμα. 39 Οὐ πᾶσα σὰρξ ἡ αὐτὴ σάρξ, ἀλλὰ ἄλλη 
μὲν ἀνθρώπων, ἄλλη δὲ σὰρξ κτηνῶν, ἄλλη δὲ “ἰχθύων, 
ἄλλη δὲ πτηνῶν." 40 Καὶ σώματα ἐπουράνια, καὶ σώματα 
ἐπίγεια, ἀλλ᾽ ἑτέρα μὲν ἡ τῶν ἐπουρανίων δόξα, ἑτέρα δὲ 
ἡ τῶν ἐπιγείων. 41 ΓΑλλη δόξα ἡλίου, καὶ ἄλλη δόξα 
σελήνης, καὶ ἄλλη δόξα ἀστέρων, ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος 
διαφέρει ἐν δόξῃ. 

42 Οὕτω καὶ ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν. Σπείρεται ἐν 
φθορᾷ, ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ. 43 Σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ, 
ἐγείρεται ἐν δόξῃ. Σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ, ἐγείρεται ἐν 
δυνάμει. 44 Σπείρεται σῶμα Ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα 
πνευματικόν. Τ Ἔστι σῶμα Ψυχικὸν “καὶ ἔστι σῶμα" 
πνευματικόν. 45 Οὕτω καὶ γέγραπται, «᾿Εγένετο ὁ πρῶτος 
ἄνθρωπος ᾿Αδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν»: ὁ ἔσχατος ᾿Αδὰμ εἰς 
πνεῦμα ζῳοποιοῦν. 46 ᾿Αλλ᾽ οὐ πρῶτον τὸ πνευματικόν, 
ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευματικόν. 47 ᾽Ο πρῶτος 

ἄνθρωπος ἐκ γῆς, χοϊκός: ὁ δεύτερος ἄνθρωπος Βὸ 
Κύριος" ἐξ οὐρανοῦ. 48 Οἷος ὁ χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί, 
καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι. 49 Καὶ 
καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσωμενξ καὶ 
τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου. 

Τῇ (ζοπηίηρ οἵ (τοί 
Ις Οὐυγ ΕἰΠ4] ν]εΐογγ ονθῦ θδίῃ 

50 Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα βασιλείαν 
Θεοῦ κληρονομῆσαι οὐ Γδύνανται, οὐδὲ ἡ φθορὰ τὴν 
ἀφθαρσίαν κληρονομεῖ. 51 ᾿Ιδού, μυστήριον ὑμῖν λέγω: 

139 μεν Ξένα, ογ νβ. Ἐ σαρξ ΤᾺ 
249 φορεσωμεν 33ὲ 6 νς φορεσομεν Β, ΤΆ Οε 

38 “6 (μ.Ο) νς Μὲ 38 ΟΧ'ΒΑ νς Μὴ 
39 'σαρξ πτηνων αλλη δε ἰΙχθυων ΝΒ (πετηνων μ΄; -- σαρξ Α) νϑ 

ψ)ὶ 44 τει 6 νς Μὲ 44 ΄εστιν και Θ᾽ νς Μὲ) 
47 Ὄμ"ΒΟ νς 33 ὲ 4; (πνευματικος γ46) 50 Γδυναται ΝΒ νς Ψϑὲας 

45 Ορηῃ. 2:7 
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Πάντες μὲν οὐ κοιμηθησόμεθα, πάντες δὲ ἀλλαγησόμεθα 
52 ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι. 
Σαλπίσει γάρ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι, καὶ 
ἡμεῖς ἀλλαγησόμεθα. 53 Δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο 
ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι 
ἀθανασίαν. 54 Ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται 
ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν, 
τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος, 

«Κατεττόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος.» 
59 «Ποῦ σου, θάνατε, τὸ “κέντρον 

Ποῦ σου, “Αιδη, τὸ νῖκος.» 

56 Τὸ δὲ κέντρον τοῦ θανάτου ἡ ἁμαρτία, ἡ δὲ δύναμις τῆς 
ἁμαρτίας ὁ νόμος. 57 Τῷ δὲ Θεῷ χάρις τῷ διδόντι ἡμῖν τὸ 
νῖκος διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ! 58 ἽΩστε, 
ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι γίνεσθε, ἀμετακίνητοι, 
περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ Κυρίου πάντοτε, εἰδότες 
ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστι κενὸς ἐν Κυρίῳ. 

ΤῆΘ (οἰ!θεῖίοη ἰοῦ ἴῃ ϑαϊῃηΐς 

10 Περὶ δὲ τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ 
διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας, οὕτω καὶ ὑμεῖς 

ποιήσατε. 2 Κατὰ μίαν "'σαββάτων ἕκαστος ὑμῶν παρ᾽ 
ἑαυτῷ τιθέτω, θησαυρίζων ὅ τι "Ζὰν εὐοδῶται, ἵνα μὴ 
ὅταν ἔλθω τότε λογίαι γίνωνται. 3 Ὅταν δὲ παραγένω- 
μαι, οὗς ἐὰν δοκιμάσητε δι᾽ ἐπιστολῶν, τούτους πέμψω 
ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν ὑμῶν εἰς ᾿Ιερουσαλήμ. 4 ᾿Εὰν δὲ ΄"ἦ 
ἀξιον᾽ τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ πορεύσονται. 

᾿ὰὠὰὐτπὰπϑπμπσπσσπ ΠΠΠΒΝΒΒΒΒΝΝΝΝΝΝΝΟΝΟΟΝΟΘΘΘΒΒΝΝΟΘΟΟΝΟΒΝΝΕΝΝΝΗΒΟΝΟΝΟΝΟΝΟΝΟΒΟΒΟΝΟΒΝΟΒΝΝΒΒΟΒΟΒΒΝΝΟΒΟΒΟΒΟΟΟΝ 

'.2 εὐοδωται ΜκπΊΒ, ΤΕ Οε ν5 εὐοδουται Μ' νς εὐοδωθη ΑΟ 

51 ομέσβρονς Ἅὲ κα 
55 νικος που σοῦ θανατε το κεντρον Ὁ νς5 3); (κεν νικος Αἢ) 
2 τ'Ισαββατου ΒΑΟ ν5 3); (σαββατω κ") 2 γΖεαν Β νς ϑέκας 
4 'αξιον ηΟνς- )ὲκ: 

54 Ις͵ 25:8 55 Ηος.13:14 
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Ραιυ!]Π΄ς Ρογςοηδὶί ΡΠ 5 

5 ᾿Ελεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν διέλθω, 

Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι. 6 Πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν 

παραμενῶ, ἢ καὶ παραχειμάσω, ἵνα ὑμεῖς με προττέμψητε 

οὗ ἐὰν πορεύωμαι. 7 Οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ 

ἰδεῖν, ἐλπίζω "'δὲ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἐὰν ὁ 

Κύριος "Ζἐπιτρέπῃ. ὃ ᾿Επιμενῶ δὲ ἐν ᾿Εφέσῳ ἕως τῆς 

Πεντηκοστῆς. 9 Θύρα γάρ μοι ἀνέῳγε μεγάλη καὶ ἐνεργής, 

καὶ ἀντικείμενοι πολλοί. 10 ᾿Εὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε 

ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς, τὸ γὰρ ἔργον Κυρίου 

ἐργάζεται ὡς “καὶ ἐγώ." 11 Μή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ. 

Προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ, ἵνα ἔλθῃ πρός με, 

ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν. 

12 Περὶ δὲ ᾿Απολλὼ τοῦ ἀδελφοῦ, πολλὰ παρεκάλεσα 

αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν, καὶ τάντως 

οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ: ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ. 

ΡΑυ]΄5 Εἴη] Ἐχῃογίαϊ! ΟΠ 5 

13 Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κρα- 

ταιοῦσθε. 14 Πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω. 

15 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί (οἴδατε τὴν οἰκίαν 

Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς ᾿Αχαΐας, καὶ εἰς διακονίαν 

τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς), 16 ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε 

τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι. 

17 Χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ ᾿Φουρτουνάτου 

καὶ ᾿Αχαϊκοῦ, ὅτι τὸ "ὑμῶν ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν. 

18 ᾿Ανέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν: 

ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους. 

ΗΙΪς ατϑοίίηρ ἀπα Εάγθννεὶ! 

19 ᾿Ασπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς ᾿Ασίας. 

γ᾿Ασπάζονται ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ πολλὰ ᾿Ακύλας καὶ 

͵ςὉΘὉῸὉῸὉςὉὉὉρρρνρνψνψνψνψνψνψνψνψ..ιιιι::...».ό.Β’Θ»θ..
...ς.ςαςας-α -ἢ--ςς-Ὄη.-.Ὄ-.- 

σον Σ,ΞΞ Στ ΣΟΙ τ Σοδε, εξ, τ ςει ΞΕ ΟΣ, 

7 γιῖγαρ 6 ν5 ϑὶ 7 τξεπιτρεψη Θ ν95 ϑὲ 

10 'καγω ΝΑΟ ν5 ϑϑὲ; (εγω γν458) 

17 “Φορτουνατου 6 ν5 ϑϑὲ 17 τυμετερον ΒΟ ν5 ϑ3έμέόκα 

19 Γασπαζεται ΚΟ ν5 Μὲ Β; (-- αἱ εκκλησιαι ἴο υμας2 γῆό; -- νϑῖ58 ΑἹ) 
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Πρίσκιλλα, σὺν τῇ κατ᾿ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ 

20 ᾿Ασπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. ᾿Ασπάσασθε 
ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. 

21 ο ἀσττασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. 22 Εἴ τις οὐ φιλεῖ 
τὸν Κύριον᾽' Π᾿ησοῦν Χριστόν,᾽ ἤτω ἀνάθεμα. Μαρανα θα! 

23 Ἣ χάρις τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ ΟΧριστοῦ μεθ᾽ ὑμῶν. 24 Ἣ 
ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. Θ᾽ Αμήν. 

22 Κυριον ΜΡΙΘ (μ.0), ΤᾺ Οε ν9 τ ηἡμων Μὶ 

223 Κυριου ΜΡΙΝΒΟ, ΤΆ (γε νς ἕημων ΜΡΙΑ 

19 “Πρισκα καὶ ΒίΠρεισκας μ46) νς 3)ὲς; (-- νος ΑἹ) 
22 56 (ᾳ.γν86) νς ))ὲ 23 ΟχἘΒ νς ϑὲας 24 ὁμ γς )ὲέὲκας 
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Ρϑι! τορος (ῃ 6 (ογπίπίᾶης ἂἀπα ΑΙ! Ασα 

ΑΥΛΟΣ, ἀπόστολος “᾿Ιησοῦ Χριστοῦϊ διὰ θελήματος 

ὅν.) Θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, 

Τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, σὺν τοῖς 

ἁγίοις ττᾶσι τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ ᾿Αχαΐᾳ: 

2 Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ 

Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

(οα΄ς (οπηίοτί ἰη δ {6 ΠΠΠΡ 

3 Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 

Χριστοῦ, ὁ Πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν καὶ Θεὸς πάσης 

παρακλήσεως, 4 ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει 

ἡμῶν, εἰς τὸ δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τοὺς ἐν πάσῃ 

θλίψει διὰ τῆς παρακλήσεως ἧς παρακαλούμεθα αὐτοὶ 

ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. 5 Ὅτι καθὼς περισσεύει τὰ παθήματα τοῦ 

Χριστοῦ εἰς ἡμᾶς, οὕτω διὰ τοῦ! Χριστοῦ περισσεύει καὶ ἡ 

παράκλησις ἡμῶν. 6 Εἴτε δὲ θλιβόμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν 

παρακλήσεως καὶ σωτηρίας, τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ 

τῶν αὐτῶν παθημάτων ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχομεν. 7 Καὶ ἡ 

ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν, εἴτε παρακαλούμεθα, ὑπὲρ 

τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας,2 εἰδότες ὅτι “ὥσπερ 
--ρρνρνρνψνψν.ν.ν.ν.ν.ν........ιι44΄΄.ὃἝ. 

Ιη 2 (οτγηῖῃϊᾶης Θ Ξῷό μένα 

'σ του Μὲ, οὐ νς -- τῇ 

26.7 και σωτηριας τῆς εἐνεργουμενης εν ὑπομονὴ τῶν αὐτῶν 

παθηματων ων και ημεις πάσχομεν καὶ η ελπις ημων βεβαια 

ὑπερ ὑμων εἰτε παρακαλουμεθα ὑπερ της υὑμων παρακλησεως 

1 “γόόχκΒ νς ἍὲΑ 7 τως Θ νς 33ὲ; (-- ὧν ἴο παθηματωνϑ γμ45) 

546 

547 2 (ΟΚΝΙΝΤΗΙΑΝ5 1:8-12 

κοινωνοί ἐστε τῶν παθημάτων, οὕτω καὶ τῆς παρα- 
κλήσεως. 

(οα΄ς [)6Π]Ι͂νϑύᾶηςο ἵγοπη δ Π}6τὶ πῆρ 

δύ γὰρ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς 
θλίψεως ἡμῶν τῆς γενομένης δὴμῖν ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, ὅτι 
καθ᾽ ὑπερβολὴν ἐβαρήθημεν ὑπὲρ δύναμιν,: ὥστε ἐξ- 
απορηθῆναι ἡμᾶς καὶ τοῦ ζῆν. 9 ᾿Αλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς 
τὸ ἀπόκριμα τοῦ θανάτου ἐσχήκαμεν, ἵνα μὴ πεποιθότες 
ὦμεν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ ἐγείροντι' τοὺς 
νεκρούς, 10 ὃς ἐκ τηλικούτου θανάτου ἐρρύσατο ἡμᾶς 
“καὶ ῥύεται, εἰς ὃν ἠλπίκαμεν ὅτι καὶ ἔτι ῥύσεται, 
Τ1 συνυττουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵνα 
ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν 
εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ὑμῶν.2 

ρα] [οϑίθηας Ηἰς δἰποθγγ 

12 Ἢ γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστί, τὸ μαρτύριον 
τῆς συνειδήσεως ἡμῶν, ὅτι ἐν ἁπλότητι καὶ εἰλικρινείᾳ 
τι Θεοῦ, 12 οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ ἀλλ᾽ ἐν χάριτι Θεοῦ, 
ἀνεστράφημεν ἐν τῷ κόσμῳ, περισσοτέρως δὲ πρὸς ὑμᾶς. 
ἐπεθ στιν. οὐοιτοθιι πιο τς τ ρος. τς ρῶς  .- 

και σωτηριας Δὲ νς και σωτηριας εἴτε πταρακαλουμεθα ὑπερ της 
ὕὑμων παρακλησεῶως τῆς εἐνεργουμενης εν ὑπομονη των αὐτων 
τταθηματων ὧν και ἡμεῖς πασχομεν καὶ η ελπις ημων βεβαια 
ὑπὲρ ὑμῶν Νάς (πων ἴο παθηματωνξΖ μ45), οΥ᾽ νς τῆς 
ἐνεργούμενης εν ὑπομονὴ τῶν αὐτῶν παθηματων ων και ημεις 
πασχομὲν καὶ ἢ ελπις ὑμὼν βεβαια ὑπερ ὑμων εἰτε 
τταρακαλούμεθα ὑπερ της υὑμων παρακλησεως και σωτηριας Β νς 
και σωτηριας τῆς ενεργουμενηῆς εν ὑπομονῆὴ τῶν αὐυτων 
ταθηματῶν ὧν και ημεις πασχομεν εἰτε παρακαλουμεθα ὑπερ 
της ὑμωὼν παρακλησεῶς και σωτηριας και η ξελπις ημων βεβαια 
ὑπερ ὑμῶν ΤΆ 

19 ἐγειροντι ΜΘ6, ΤᾺ (ε νς εγειραντι Μ'γ36 
2Τ1 ὑμων Μμ46:Β νς ημων ΚΑΟ, ΤᾺ (τ 

8 96 (ᾳ.γ»46) νς 9})ἐ 8 “231 6 (μ.γ456) νς 9)ὲ 
10 “και ρυσεται 6 νς ὲ; (-- ΑἹ 10 ὁμ468 νς 3ϑὲκας, [6] 
12 τιτου ΘΟ ν9 Μ 12 τῶκαι γ46Β, [(ε] νς 3ϑέκας 
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13 Οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν ἀλλ᾽ ἢ ἃ ἀναγινώσκετε ἢ 

καὶ ἐπιγινώσκετε, ἐλπίζω δὲ ὅτι “καὶ ἕως τέλους 

ἐπιγνώσεσθε, 14 καθὼς καὶ ἐπέγνωτε ἡμᾶς ἀπὸ μέρους, 

ὅτι καύχημα ὑμῶν ἐσμεν, καθάπερ καὶ ὑμεῖς ἡμῶν, εν τῇ 

ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ. 

Ραμ! Ποίθηας Ηἰς σἤδηρθ οἵ ΡΠ 5 

15 Καὶ ταύτῃ τῇ πεποιθήσει ἐβουλόμην ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς 

τὸ πρότερον,2 ἵνα δευτέραν χάριν "ἔχητε, 16 καὶ δι᾿ ὑμῶν 

διελθεῖν εἰς Μακεδονίαν, καὶ πάλιν ἀττὸ Μακεδονίας ἐλθεῖν 

πρὸς ὑμᾶς, καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν προπεμφθῆναι εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν. 

17 Τοῦτο οὖν "βουλευόμενος, μήτι ἄρα τῇ ἐλαφρίᾳ ἐχρη- 

σάμην Ἢ ἃ βουλεύομαι, κατὰ σάρκα βουλεύομαι, ἵνα 

ἦἧ παρ᾽ ἐμοὶ τὸ “Ναί, ναὶϊ΄ καὶ τὸ “Οὔ, οὐ ἢ 18 Πιστὸς δὲ ὁ 

Θεός, ὅτι ὁ λόγος ἡμῶν ὁ πρὸς ὑμᾶς οὐκ Γἐγένετο “Ναι! καὶ 

οὔ." 19 Ὃ “γὰρ τοῦ Θεοῦϊ Υἱός, ᾿Ιησοῦς Χριστός, ὁ ἐν ὑμῖν 

δι᾿ ἡμῶν κηρυχθείς -- δι᾽ ἐμοῦ καὶ Σιλουανοῦ καὶ Τιμοθέου 

- οὐκ ἐγένετο “Νοὶ καὶ οὔ," ἀλλὰ “Ναϊ΄ ἐν αὐτῷ γέγονεν. 

20 Ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι4 Θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ “Ναὶϊ΄ καὶ ἐν 

αὐτῷ τὸ “᾿Αμὴν΄ τῷ Θεῷ πρὸς δόξαν δι᾽ ἡμῶν. 21 Ὃ δὲ 

βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστόν, καὶ χρίσας ἡμᾶς, Θεός, 

22 ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ 

Πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. 

23 ᾿Εγὼ δὲ μάρτυρα τὸν Θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν 

ψυχὴν ὅτι φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον. 

24 Οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί 

ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν, τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε. 

...ρ.ν.ν.ν..ι͵ι ι΄ ́ ΄΄ΖΘ.͵͵ς͵ςςςςς͵ς 

114 Κυριου Μγό δας, ΤᾺ ν5 ἕημων Μ΄ΞΒ, [(γ] 

215 ελθειν προς ὑμας το προτερον Μ νβ5 προτερον προς ὑμᾶς 

ελθειν ΒΑ, Οὐ νς προς ὑμας ελθεῖιν ΜΝ" νβΒ προς υὑμας ελθειν 

προτερον ΤᾺ 

316 διελθειν ΜΝΒΟ, ΤᾺ Οἵ νβ ελθειν Μ᾽ ν9 απελθειν Α 

420 ἐπαγγελιαι ΜΘ, ΤΆ ἐν Ἔτου ΜΙᾺ 

592Η0 και εν αὐτω Μ, ΤᾺ ν- διο και δι αὐτου ΜΘ, 6ε νϑ και δι 

αὐτου γμ5 
στ --ς τ - 0. τὲ ς΄ 

13 96 νς ϑ)ὲ 15 σχητε ΝΒΟ ν5 Ἅ᾽Α 

17 "βουλομενος 6 ν5. ΜῈ 18 τεστιν 6 ν5 ϑὲ 

19 “231 Θ νς 33ὲ; 213 γ4 5) 

549 2 (ΟΚΙΝΤΗΙΑΝ5 2:1.319 

2 Ἔκρινα δὲ ἐμαυτῷ τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπῃ πρὸς 
ὑμᾶς ἐλθεῖν.' 2 Εἰ γὰρ ἐγὼ λυττῶ ὑμᾶς, καὶ τίς ϑέστιν ὁ 

εὐφραίνων με εἰ μὴ ὁ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ 

ΓΟΓΒΙνΘ ἃηα Εποουτᾶρθ ἴῃ 6 ΟΠ θηαθΥ 

3 Καὶ ἔγραψα Θὑμῖν τοῦτο αὐτὸ ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην 
Γἔχω ἀφ᾽ ὧν ἔδει με χαίρειν, πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς 
ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστιν. 4 ᾿Εκ γὰρ πολλῆς 
θλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ πολλῶν 
δακρύων, οὐχ ἵνα λυπηθῆτε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε 
ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς. 

5 Εἰ δέ τις λελύπηκεν, οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν, ἀλλὰ ἀπὸ 
μέρους, ἵνα μὴ ἐπιβαρῶ πάντας ὑμᾶς. 6 ᾿Ικανὸν τῷ 
τοιούτῳ ἡ ἐπιτιμία αὕτη ἡ ὑπὸ τῶν πλειόνων, 7 ὥστε 
τοὐναντίον μᾶλλον ὑμᾶς χαρίσασθαι καὶ παρακαλέσαι, μή 
πὼς τῇ περισσοτέρᾳ λύπῃ καταποθῇ ὁ τοιοῦτος. 8 Διὸ 
παρακαλῶ ὑμᾶς κυρῶσαι εἰς αὐτὸν ἀγάπην. 9 Εἰς τοῦτο 
γὰρ καὶ ἔγραψα ἵνα γνῶ τὴν δοκιμὴν ὑμῶν, εἰ εἰς πάντα 
ὑπήκοοί ἐστε. 10 Ω δέ τι χαρίζεσθε, “καὶ ἐγώ-" καὶ γὰρ 
ἐγὼ “2εἴ τι κεχάρισμαι, ᾧ) κεχάρισμαι, δι᾽ ὑμᾶς ἐν προσώπῳ 
Χριστοῦ, 117 ἵνα μὴ πλεονεκτηθῶμεν ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, οὐ 
γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήματα ἀγνοοῦμεν. 

Τταπηρῇ ἰη (τοί 

12 ᾿ελθὼν δὲ εἰς τὴν Τρῳάδα εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ 
Χριστοῦ, καὶ θύρας μοι ἀνεῳγμένης ἐν Κυρίῳ, 13 οὐκ ἔσχηκα 
ἄνεσιν τῷ πνεύματί μου, τῷ μὴ εὑρεῖν με Τίτον τὸν 
ἀδελφόν μου, ἀλλὰ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἐξῆλθον εἰς 
Μακεδονίαν. 

" εν λυπη προς υὑμας ελθειν 331) 6, Οοε νΞ εν λύπη ελθειν προς 
υμας μ΄ δά κς ελθειν εν λύπη προς ὑμας ΤῈ 
23 λυπην Μ6, ΤᾺ Οε νς Ἐεπι λυπην Μ- 

1 γγαρ ψ46Β νς ϑϑὲκας 2 96 (ᾳ.γ046) νς ὲ 3 96 νς 3» 
3 σχω Θ νς ϑὲς 10 “'καγω Θ νς 3ὲο" 
Τ0 “20 κεχαρισμαι εἰ τι Θ ν5 Μὲ 
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14 Τῷ δὲ Θεῷ χάρις τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν 

τῷ Χριστῷ καὶ τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι 

δι᾽ ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ. 15 Ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τῷ 

Θεῷ ἐν τοῖς σῳζομένοις καὶ ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις, 16 οἷς 

μὲν ὀσμὴ Τ'θανάτου εἰς θάνατον, οἷς δὲ ὀσμὴ Τὐζωῆς εἰς 

ζωήν. Καὶ πρὸς ταῦτα τίς ἱκανός» 17 Οὐ γάρ ἐσμεν ὡς οἱ 

λοιποί, καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ 

εἰλικρινείας, ἀλλ᾽ ὡς ἐκ Θεοῦ, “κατενώπιον τοῦ" Θεοῦ, ἐν 

Χριστῷ λαλοῦμεν. 

γου Αἴ (τς 95 Ερίσῖ6 

᾿ἈΑρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν Εἰ“ μὴ 

2 χρήζομεν, ὥς τινες, συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς 

ὑμᾶς ἢ ἐξ ὑμῶν συστατικῶν 2 Ἢ ἐπιστολὴ ἡμῶν ὑμεῖς 

ἐστε, ἐγγεγραμμένη ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, γινωσκο- 

μένη καὶ ἀναγινωσκομένη ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων: 

3 φανερούμενοι ὅτι ἐστὲ ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα 

ὑφ᾽ ἡμῶν, ἐγγεγραμμένη οὐ μέλανι, ἀλλὰ Πνεύματι Θεοῦ 

ζῶντος, οὐκ ἐν πλαξὶ λιθίναις, ἀλλ᾽ ἐν πλαξὶ καρδίαις" 

σαρκίναις. 

ΤΗΘ δρίπῖ, Νοῖ [Π6 1.Θτἴθυ 

4 Πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ τοῦ Χριστοῦ πρὸς 

τὸν Θεόν. 5 Οὐχ ὅτι “ἱκανοί ἐσμεν ἀφ᾽ ἑαυτῶν λογίσασθαί 

τιὶ ὡς ἐξ ἑαυτῶν, ἀλλ᾽ ἡ ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ, 6 ὃς 

καὶ ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους καινῆς διαθήκης, οὐ 

γράμματος, ἀλλὰ Πνεύματος: τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτένει,: 

τὸ δὲ Πνεῦμα ζῳοπτοιεῖ. 

πππαδαασσσσσπΘΕΜὌΨὍὌὍΨἕἝἌψὍὍὍ“ἝὌοιοσοᾳοᾳᾳᾳ-
...... ὁ ὁ Ὁ τ΄ ΠπῶὠἀὩἋΔίιρΗιπ΄ππππσπσπσσσα σαι 

117 λοιτοι Μψ45 νς πολλοι Ὁ, ΤῈ Οὐ 

21 εἰ Μρίᾳα, ΤΆ νος η ΜΡΙΟ, οε 

33 καρδιαῖς ΜὲΘ (μ.5»46), ον νβ καρδιας ΤΆ 

40 αποκτενει μρίμἭδ:ας νς ἀποκτέννει ΜΙΝ, (γ ν6 ἀπόοκτεινει Β, 

ΤΕ 

16 τί Ζεκ 6 νς ὲ 17 'κατεναντι Ε νς Μὲ 196 νς Ἄὲ 

5. “341256 κ᾽ (λογιζεσθαι ίογ λογισασθαι Ο; -- τι Β) νϑ8 ΨῈ ; (125634 

Α) 

551 2 (ΟΚΙΝΤΗΙΑΝ5 3:7-18ὃ 

ΤΗΘ Οἰοιγ οἵ [πῃ Νθὸνν (ονρηδῃΐ 

7 Εἰ δὲ ἡ διακονία τοῦ θανάτου ἐν γράμμασιν 

ἐντετυττωμένη ϑὲν λίθοις ἐγενήθη ἐν δόξῃ, ὥστε μὴ 
δύνασθαι ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ εἰς τὸ πρόσωπον 

Μωῦσέως διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ, τὴν 
καταργουμένην, δπῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ διακονία τοῦ 
Πνεύματος ἔσται ἐν δόξῃ 9Εἰ γὰρ "ἡ διακονία τῆς 
κατακρίσεως δόξα, πολλῷ μᾶλλον περισσεύει" ἡ διακονία 
τῆς δικαιοσύνης Θὲν δόξῃ. 10 Καὶ γὰρ οὐΖ δεδόξασται 
τὸ δεδοξασμένον ἐν τούτῳ τῷ μέρει, ἕνεκεν τῆς 
ὑπερβαλλούσης δόξης. 11 Εἰ γὰρ τὸ καταργούμενον διὰ 
δόξης, τολλῷ μᾶλλον τὸ μένον ἐν δόξῃ. 

12 Ἔχοντες οὖν τοιαύτην ἐλπίδα, πολλῇ παρρησίᾳ 
χρώμεθα, 13 καὶ οὐ καθάπερ Μωῦσῆς ἐτίθει κάλυμμα ἐπὶ 
τὸ πρόσωπον Γἑαυτοῦ πρὸς τὸ μὴ ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς 

᾿Ισραὴλ εἰς τὸ τέλος τοῦ καταργουμένου. 14 ᾿Αλλ᾽ 

ἐπωρώθη τὰ νοήματα αὐτῶν. Αχρι γὰρ τῆς σήμερον“ τὸ 

αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης 

μένει μὴ ἀνακαλυπτόμενον, ὅτι ἐν Χριστῷ καταργεῖται. 
15. ᾿Αλλ᾽ ἕως σήμερον, ἡνίκα Τ Γἀναγινώσκεται Μωῦσῆς, 

κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται. 16 Ἡνίκα “δ᾽ ἂν" 
ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον, περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα. 17 Ο δὲ 
Κύριος τὸ Πνεῦμά ἐστιν: οὗ δὲ τὸ Πνεῦμα Κυρίου, 9 ἐκεῖ 
ἐλευθερία. 18 Ἡμεῖς δὲ πάντες, ἀνακεκαλυμμένῳ προ- 

σώπῳ τὴν δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι, τὴν αὐτὴν 

εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, καθάτπτερ 
ἀπὸ Κυρίου Πνεύματος. 

9 περισσεύει ΜΘ, ΤΑ (τ νς περισσευσει Μ' 

210 οὐ Ψ3ὲ 6, οε νς οὐδε ΤΆ 
310 ενεκεν ΜΟ, ΤΆ ν- εινεκεν Μ'6Ο, οσε 

414 σημερον Μ, ΤΆ ν5 Ἑημερας Μ'"6,χ, ον 

7 δ νς ΨἹὲ 9 Γτῃ Θ νς ΨὲὴΒ 9 6 υς Ἂ" 
13 Γταυτου ΒΑΟ νς Μκα 15 Ταν Ε (εαν ψδὴ)νς ᾿ὲ 

15 γαναγινωσκηται Θ ν5 ϑὶ 16 ΄δε εαν ψϑόκ"ὰ νς ΨὲΒ; (δε Ο) 

17 96 νς ὶ 
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ΤΗΘ [ἰρῃΐ οἱ (τοῖς οσϑρθὶ 

Διὰ τοῦτο, ἔχοντες τὴν διακονίαν ταύτην, καθὼς 
ἠλεήθημεν, οὐκ Γἐκκακοῦμεν, 2 ἀλλὰ ἀπειπάμεθα τὰ 

κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης, μὴ περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ 
μηδὲ δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τῇ φανερώσει 
τῆς ἀληθείας Γσυνιστῶντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν 
συνείδησιν ἀνθρώτων ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 3 Εἰ δὲ καὶ ἔστι 
κεκαλυμμένον τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις 
ἐστὶ κεκαλυμμένον, 4 ἐν οἷς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου 
ἐτύφλωσε τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι 
Θθαὐτοῖς τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ 
Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ. 5 Οὐ γὰρ ἑαυτοὺς 
κηρύσσομεν, ἀλλὰ Χριστὸν ᾿Ιησοῦντ Κύριον, ἑαυτοὺς δὲ 
δούλους ὑμῶν διὰ ᾿Ιησοῦν. 6Ὅτι ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ 
σκότους φῶς "λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν 
πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν 
προσώτπτῳ 9᾽᾿᾽Ιησοῦ Χριστοῦ. 

(οὶ οννη Ὀυἱ υπεοοπαμρθίρα 

7 Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις 

σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ἡ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ 
ἐξ ἡμῶν: ὃ ἐν παντὶ θλιβόμενοι, ἀλλ᾽ οὐ στενοχωρούμενοι: 
ἀπορούμενοι, ἀλλ᾽ οὐκ ἐξαπορούμενοι: 9 διωκόμενοι, ἀλλ᾽ 
οὐκ ἐγκαταλειτόμενοι: καταβαλλόμενοι, ἀλλ᾽ οὐκ ἀπολ- 
λύμενοι- 10 πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ ΟΚυρίου ᾿Ιησοῦ 

ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἐν 
τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ. ΤΊ ᾿Αεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς 

θάνατον παραδιδόμεθα διὰ ᾿Ιησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ 
᾿Ιησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. 12 Ὥστε ὁ ὁμὲν 

θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν. 13 Ἔχοντες 

4 Θεου ΜΡΙ6, ΤΕ Οεἐ νβ Ἔτου αορατου Μ' 

1 Γεγκακουμεν (γ46) ΚΒΑ νς ϑϑὲο 

2 γσυνιστανοντες μ46Β νς Ψὲ; (συνισταντες ΚΟ) 4 96 νς Μὲ 

56 νς 318 6 λαμψει Θ νς ϑὲς 6 9ΒΑ νς ϑὲγμέόκο, [ου] 
10 96 νς ϑὲ 12 96 νς ϑὲὶ 
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δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως, κατὰ τὸ γεγραμμένον, 

«᾽Επίστευσα, διὸ ἐλάλησα,» καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ 
λαλοῦμεν, 14 εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν, καὶ 
ἡμᾶς “διὰ ᾿Ιησοῦ ἐγερεῖ! καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. 15 Τὰ 
γὰρ πάντα δι᾽ ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν 
πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ 
Θεοῦ. 

σθρίηρ ἴῃ6 [᾿ν]5 016 

16 Διὸ οὐκ Γἐκκακοῦμεν, ἀλλ᾽ εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν 
ἄνθρωπος διαφθείρεται,;Σ ἀλλ᾽ ὁ ἔσωθεν ὁ ἀνακαινοῦται 
ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ. 17 Τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς 

θλίψεως ἡμῶν καθ᾽ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον 
βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν, 18 μὴ σκοττούντων ἡμῶν 
τὰ βλεπόμενα, ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα: τὰ γὰρ βλεπόμενα 
πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια. 

ΤῆΘ Κρϑαϑουγαηςθ οἵ ἴῃ 6 Κοουγγθοίοη 

Οἴδαμεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ 
σκήνους καταλυθῇ, οἰκοδομὴν ἐκ Θεοῦ ἔχομεν, οἰκίαν 

ἀχειροποίητον, αἰώνιον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 2 Καὶ γὰρ ἐν 
τούτῳ στενάζομεν, τὸ οἰκητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ 
ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες. 3 Εἴ γε καὶ Γἐνδυσάμενοι οὐ 
γυμνοὶ εὑρεθησόμεθα. 4 Καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ σκήνει 
στενάζομεν βαρούμενοι, ἐφ᾽ ᾧ“ οὐ θέλομεν ἐκδύσασθαι, 
ἀλλ᾽ ἐπενδύσασθαι, ἵνα καταττοθῇ τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς 
ζωῆς. 5. .ὋΟ δὲ κατεργασάμενος ἡμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο 

Θεός, ὁ καὶ δοὺς ἡμῖν τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος. 
6 Θαρροῦντες οὖν πάντοτε καὶ εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν 
τῷ σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ Κυρίου -- 7 διὰ πίστεως 

"14 ἐγερει ΜΘ (Β.Α), ΤΆ Οε νς εξεγερει Μ' 

216 διαφθειρεται ΜΘ (Β.Α), ΤᾺ (τ νς φθειρεται Μ' 

316 εσωθεν Μ, ΤΆ νΞς ἐσὼ ημων ΜΘ (β.Α), σε 

44 εφὼω 9έκΒο, οὐ νβ ἐπειδη ΤΆ 

14 τσυν 6 (ᾳ.Α) νς ϑ)ὲ 16 Γεγκακουμεν (ψ46) ΝΒ νς ϑϑὲς 

3 Γεκδυσαμενοι  " ν5 Μὲ (.Α) 5 96 (μ.Α)ν5 ᾿Ψ}ὲ 

13 β5. 116:10 
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γὰρ περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους -- ὃ θαρροῦμεν δὲ καὶ 
εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος καὶ 
ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν Κύριον. 

ΤῊ [μαρπηϑηΐ δθῖ οἱ (τοί 

9 Διὸ καὶ φιλοτιμούμεθα, εἴτε ἐνδημοῦντες εἴτε ἐκδη- 

μοῦντες, εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι. 1Τ0 Τοὺς γὰρ πάντας 

ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ 
Χριστοῦ, ἵνα κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος, πρὸς 
ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν εἴτε κακόν. 

ΤΊ Εἰδότες οὖν τὸν φόβον τοῦ Κυρίου ἀνθρώπους 
πείθομεν, Θεῷ δὲ πεφανερώμεθα. ᾿Ελπίζω δὲ καὶ ἐν ταῖς 
συνειδήσεσιν ὑμῶν πεφανερῶσθαι. 

Βο Βροοποιίρα ἴο αοα 

12 Οὐ γὰρ πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνομεν ὑμῖν, ἀλλὰ 
ἀφορμὴν διδόντες ὑμῖν καυχήματος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα ἔχητε 
πρὸς τοὺς ἐν προσώπῳ καυχωμένους καὶ Γοὐ καρδίᾳ. 
13 Εἴτε γὰρ ἐξέστημεν, Θεῷ: εἴτε σωφρονοῦμεν, ὑμῖν. 14 Ἢ 

γὰρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς, κρίναντας τοῦτο, ὅτι 

εἰ! εἷς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἄρα οἱ ττάντες ἀτπτέθανον. 
15 Καὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν ἵνα οἱ ζῶντες μηκέτι 

ἑαυτοῖς ζῶσιν, ἀλλὰ τῷ ὑττὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι καὶ 
ἐγερθέντι. 16 “Ὥστε ἡμεῖς ἀττὸ τοῦ νῦν οὐδένα οἴδαμεν 
κατὰ σάρκα: εἰ ϑδὲ καὶ ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστόν, 

ἀλλὰ νῦν οὐκέτι γινώσκομεν. 17 “Ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ, 
καινὴ κτίσις: τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονε καινὰ τὰ 
πάντα. 18 Τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ καταλλάξαντος 

114 Μμρίρ", ΤῈ νς -- ἱΜρί μῖθνἘΒ, Οὲ 

215 καὶ Μ ΒΟ, ΤᾺ (οε νς ἐ Χριστος Μ' ν9 -ααρα, νθοῖ56 14, ἴο 

απεθανεν, νοῖο6 15 γμ46 

315 αὐτῶν ΜΕ (Β.Α), ΤΆ Οε νβ παντων Με 

417 καινα τα παντα Μμ', ΤᾺ νς τα παντα καινα Μ' νς καινα Ὁ 

(Β.4), Οε 

10 Γφαυλον ΝΟ νς 39ὲ μῖ6 8 12 96 (ᾳ.Α) νς ᾿Ψὲ 
12 "μη εν μόν νς ϑὲς 16 ομέόμ:Β νς 3)ὲ 
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ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ Θ᾽ Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ δόντος ἡμῖν τὴν 
διακονίαν τῆς καταλλαγῆς, 19 ὡς ὅτι Θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ 

κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ, μὴ λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ 
τπιαραττώματα αὐτῶν, καὶ θέμενος ἐν! ἡμῖν τὸν λόγον τῆς 

καταλλαγῆς. 
20 Ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν, ὡς τοῦ Θεοῦ 

παρακαλοῦντος δι᾽ ἡμῶν: δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ, κατ- 
αλλάγητε τῷ Θεῷ. Ζ2Ἱ Τὸν ὁγὰρ μὴ γνόντα ἁμαρτίαν, 
ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα ἡμεῖς γενώμεθα 
δικαιοσύνη Θεοῦ ἐν αὐτῷ. 

Τῇ 6 Μιηϊςῖθγς Αὐϊπϑηςςαίςοη 

Συνεργοῦντες δὲ καὶ τιαρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν 
6 χάριν τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς -- 2 λέγει γάρ, 

«Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου, 
Καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι.» 

᾿Ιδού, νῦν «καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδού, νῦν «ἡμέρα 
σωτηρίας» -- 3ξ μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες πρροσκοτπήν, ἵνα 
μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία, 4 ἀλλ᾽ ἐν παντὶ Γσυνιστῶντες 
ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑττομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, 
ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, 5 ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, 
ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, 
6 ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητΙ, 
ἐν Πνεύματι ᾿Αγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, 7 ἐν λόγῳ 
ἀληθείας, ἐν δυνάμει Θεοῦ, διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης 
τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, 8 διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ 
δυσφημίας καὶ εὐφημίας: ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς, 9 ὡς 
ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι, ὡς ἀττοθνήσκοντες καὶ 

ἰδού, ζῶμεν, ὡς παιδευόμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι, 10 ὡς 

19 εν ΜΟ (μ.Α), ΤΆ ογ νς -- Μ' 

221 γενωμεθα 393ὲ6 (μ.Α4), ΟοΥ νΞς γινωμεθα ΤΆ 

31 καὶ ΜΟ (βΒ.Α), ΤΆ Οε νς -- Μ" 

18 96 (μ.Α) ν5 ὲ 21 96 (μ.Α) ν5 ϑὲ 
4 τσυνισταντες γμῖόκ" Ὁ νς ϑὲ; (συνιστανοντες Β) 

2 15. 49:8 
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λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ 

πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ τάντα κατέχοντες. 

Τῇ ὕπραμᾳὶ Υοκθο: Β6 ΠοὶΙγ 

Τ Τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγε πρὸς ὑμᾶς, Κορίνθιοι, ἡ 

καρδία ἡμῶν πεπλάτυνται. 12 Οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, 

στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν. 13 Τὴν δὲ 

αὐτὴν ἀντιμισθίαν -- ὡς τέκνοις λέγω -- πλατύνθητε καὶ 

ὑμεῖς. 
14 Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις: τίς γὰρ μετοχὴ 

δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ “Τίς δὲ" κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότοςἢ 

15 Τίς δὲ συμφώνησις ΓΧριστῷ πρὸς Βελιάρ᾽ Ἢ τίς μερὶς 
πιστῷ μετὰ ἀπίστου 16 Τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ 

μετὰ εἰδώλων ὀ Γ᾿ γμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ΓΖέστε ζῶντος, 

καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι 

«᾽ Ενοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριτατήσω, 

Καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, 

Καὶ αὐτοὶ ἔσονταί Γἧμοι λαός.» 

17 Διὸ «᾽ΓΕξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν 

Καὶ ἀφορίσθητε,» λέγει Κύριος, 

«Καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε: 
Κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς.» 

18 Καὶ « Ἔσομαι ὑμῖν εἰς Πατέρα, 
Καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, 

λέγει Κύριος Παντοκράτωρ.» 

Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, 

καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀτπτὸ ταντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς 

καὶ ττνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ. 

14 η τις Θ (μ.Αὐν. Μ 15 γχριστου Θ (μ.Α) νς ϑὲ 
16 Γ"'ημεις κ"Β νς Μὲμδο 16 γΖεσμεν ΝΒ ν5 Μϑὲγμέός 

16 "3 μου Θ (ᾳ.Α)ν5 3ὲ 1ἠ7ἠ΄’εξελθατε ΝΒ νς 

16 ἴον. 26:12; [6γ. 32:38; Εζοκ. 37:27 17 [5. 52:11; Εζοί. 20:34,471 18 2 54π|. 7:8,714; [5. 43:6; }6γ. 31:9 

557 2 (ΟΚΙΝΤΗΙΑΝ5 7:2-13 

Ραμ] Κα) οςθς Ονθγ ἴῃ6 (οτγπιῃίδης Βθρθηΐᾶπηςθ 

2 Χωρήσατε ἡμᾶς: οὐδένα ἠδικήσαμεν, οὐδένα ἐφθεί- 
ραμεν, οὐδένα ἐπλεονεκτήσαμεν. 3 “Οὐ πρὸς κατάκρισινϊ 
λέγω, προείρηκα γὰρ ὅτι ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν ἐστε εἰς 
τὸ συναποθανεῖν καὶ συζῆν. 4 Πολλή μοι παρρησία πρὸς 
ὑμᾶς, πολλή μοι καύχησις ὑπὲρ ὑμῶν: πεπλήρωμαι τῇ 
παρακλήσει, ὑπερπερισσεύομαι τῇ χαρᾷ ἐπὶ πάσῃ τῇ 
θλίψει ἡμῶν. 

5 Καὶ γὰρ ἐλθόντων ἡμῶν εἰς Μακεδονίαν οὐδεμίαν 
ἔσχηκεν ἄνεσιν ἡ σὰρξ ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ θλιβόμενοι: 
ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι. 6 ᾿Αλλ᾽ ὁ παρακαλῶν τοὺς 
ταπεινοὺς παρεκάλεσεν ἡμᾶς, ὁ Θεός, ἐν τῇ παρουσίᾳ 
Τίτου: 7 οὐ μόνον δὲ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ 
παρακλήσει ἡ παρεκλήθη ἐφ᾽ ὑμῖν, ἀναγγέλλων ἡμῖν τὴν 
ὑμῶν ἐπιπόθησιν, τὸν ὑμῶν ὀδυρμόν, τὸν ὑμῶν ζῆλον ὑπὲρ 
ἐμοῦ, ὥστε με μᾶλλον χαρῆναι. ὃ Ὅτι εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς 
ἐν τῇ ἐπιστολῇ, οὐ μεταμέλομαι, εἰ καὶ μετεμελόμην. Βλέπω 
γὰρ ὅτι ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη, εἰ καὶ πρὸς ὥραν, ἐλύπησεν 
ὑμᾶς. 9 Νῦν χαίρω, οὐχ ὅτι ἐλυτπτήθητε, ἀλλ᾽ ὅτι ἐλυττήθητε 
εἰς μετάνοιαν: ἐλυπήθητε γὰρ κατὰ Θεόν, ἵνα ἐν μηδενὶ 
ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν. 10 Η γὰρ κατὰ Θεὸν λύπη μετάνοιαν 
εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον "κατεργάζεται: ἡ δὲ τοῦ 
κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται. 11 ᾿Ιδοὺ γὰρ αὐτὸ 
τοῦτο, τὸ κατὰ Θεὸν λυπηθῆναι Ο'ὑμᾶς, πόσην 
κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ 
ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, 
ἀλλὰ ἐκδίκησιν. ᾿Εν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς 
εἶναι 52ἐν τῷ πράγματι. 12 ἤΑρα εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν, οὐχ 
εἵνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος, οὐδὲ "2εἵνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος, 
ἀλλ᾽ .«Ξεἵνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν 
ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 13 Διὰ τοῦτο 
παρακεκλήμεθα. 

3. 7231 Θ (ᾳ.Α}) νς Ψὲὶ 8 9.468 νς Ψϑὲκο, [0ε] 
10 τεργαζεται Θ (μ.Α)νς 3)ὲ ΤΊ 916 (μ.Α) νς Μὶ 
ΤΊ οΖχΒο νς Μὲ 12 "12 ἕνεκεν ΒΟ νς Ψ}ὶ 
12 .3 ἐνεκεν 6 (μ.4) νς Ψὲ 
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Ραμ! Κο]οίςθς Ονϑγ τη Ἰογ οἱ ΤΙϊα 5 

᾿Επὶ δὲ τῇ παρακλήσει ὑμῶν περισσοτέρως! μᾶλλον 

ἐχάρημεν ἐπὶ τῇ χαρᾷ Τίτου, ὅτι ἀναπέπαυται τὸ πνεῦμα 

αὐτοῦ ἀπὸ πάντων ὑμῶν. 14 Ὅτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν 

κεκαύχημαι, οὐ κατῃσχύνθην, ἀλλ᾽ ὡς πάντα ἐν ἀληθείᾳ 

ἐλαλήσαμεν ὑμῖν, οὕτω καὶ ἡ καύχησις ἡμῶν ἡ ἐπὶ 

Τίτου ἀλήθεια ἐγενήθη. 5 Καὶ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ 

περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς ἐστιν, ἀναμιμνῃσκομένου τὴν 

πάντων ὑμῶν ὑπακοήν, ὡς μετὰ φόβου καὶ τρόμου 

ἐδέξασθε αὐτόν. 16 Χαίρω ὅτι ἐν πταντὶ θαρρῶ ἐν ὑμῖν. 

ΕΧΟΘΙ ἰη ἴῃ 6 τᾶςθ οἵ Εἰν!ηρ 

Γνωρίζομεν: δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν 

δεδομένην ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Μακεδονίας, 2. ὅτι 

ἐν πολλῇ δοκιμῇ θλίψεως ἡ περισσεία τῆς χαρᾶς αὐτῶν καὶ 

ἡ κατὰ βάθους πτωχεία αὐτῶν ἐπερίσσευσεν εἰς “τὸν 

πλοῦτον τῆς ἁπλότητος αὐτῶν. 3 Ὅτι κατὰ δύναμιν, 

μαρτυρῶ, καὶ "ὑπὲρ δύναμιν αὐθαίρετοι, 4 μετὰ πολλῆς 

παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν τὴν χάριν καὶ τὴν κοινωνίαν 

τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους" -- ὅ καὶ οὐ καθὼς 

ἠλπίσαμεν, ἀλλ᾽ ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τῷ Κυρίῳ καὶ 

ἡμῖν διὰ θελήματος Θεοῦ, 6 εἰς τὸ παρακαλέσαι ἡμᾶς Τίτον, 

ἵνα καθὼς προενήρξατο, οὕτω καὶ ἐπιτελέσῃ εἰς ὑμᾶς καὶ 

τὴν χάριν ταύτην. 7 ᾿Αλλ᾽ ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε, 

πίστει καὶ λόγῳ καὶ γνώσει καὶ πάσῃ σπουδῇ καὶ τῇ ἐξ 

ἡμῶν ἐν ἡμῖν) ἀγάπῃ, ἵνα καὶ ἐν ταύτῃ τῇ χάριτι 

περισσεύητε. 

113 ἐπι δὲ τή παρακλησει ὑμων περισσοτερὼς Μ' ν5 ἔπι τη 

παρακλησει ὑμων περισσοτερὼς δὲ ΜΡ, ΤῊ νβῈ ἔξπὶι δὲ τη 

παρακλησειῖ ημὼν περισσοτέρως Ν᾿, (Υ ν5 ξῖτι τη ταρακλησειῖ 

ἡμων περισσοτερως μή6 νς ἐπὶ δὲ τή παρακλησει ἡμῶν 

περισσοτερον ΟἿ" 

21 γνωριζομεν ΜΡῚΘ (μ.4), ΤΆ Οε ν5 γνωριζω Με 

34 αγιους ΜΘ (Β.Α), Οε ν5 τ δεξασθαι ημας Μ΄, ΤᾺ 

2 “το πλουτος Θ (μ.Α)ν5 ὶ 3 παρα ΚΒΟ ν5 Μὲ 

7 ημων εν ὑμιν μ468Β νς Ψϑὲκο 
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(Πτγίοῖ: Οὐ Ραϊζθγη ογ αἀθηργοις Οἰνίηρ 

8 Οὐ κατ᾿ ἐπιταγὴν λέγω, ἀλλὰ διὰ τῆς ἑτέρων 
σπουδῆς καὶ τὸ τῆς ὑμετέρας ἀγάπης γνήσιον δοκιμάζων. 

9 Γινώσκετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 
ὅτι δι᾿ ὑμᾶς! ἐπτώχευσε, πλούσιος ὦν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου 
πτωχείᾳ πλουτήσητε. 10 Καὶ γνώμην ἐν τούτῳ δίδωμι. 
Τοῦτο γὰρ ὑμῖν συμφέρει, οἵτινες οὐ μόνον τὸ ποιῆσαι ἀλλὰ 
καὶ τὸ θέλειν προενήρξασθε ἀπὸ πέρυσι. 11 Νυνὶ δὲ καὶ τὸ 
ποιῆσαι ἐπιτελέσατε, ὅπως καθάπερ ἡ προθυμία τοῦ 

θέλειν, οὕτω καὶ τὸ ἐπιτελέσαι ἐκ τοῦ ἔχειν. 12 Εἰ γὰρ ἡ 
προθυμία πρόκειται, καθὸ ἐὰν ἔχῃ ὅτις, εὐπρόσδεκτος, οὐ 
καθὸ οὐκ ἔχει. 13 Οὐ γὰρ ἵνα ἄλλοις ἄνεσις, ὑμῖν ὁδὲ θλῖψις: 
14 ἀλλ᾽ ἐξ ἰσότητος, ἐν τῷ νῦν καιρῷ τὸ ὑμῶν περίσσευμα 
εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα, ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα 
γένηται εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα, ὅπως γένηται ἰσότης: 
15 καθὼς γέγραπται, 

«'Ο τὸ πολὺ οὐκ ἐτλεόνασε, 

Καὶ ὁ τὸ ὀλίγον οὐκ ἠλαττόνησε.» 

Τῇ (οἰ! δείίοη ἴογ [ῃ6 δαϊ ηΐσ πη [αθἃ 

16 Χάρις δὲ τῷ Θεῷ τῷ διδόντι τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ 
ὑμῶν ἐν τῇ καρδίᾳ Τίτου. 17 Ὅτι τὴν μὲν παράκλησιν 
ἐδέξατο, σπουδαιότερος δὲ ὑπάρχων, αὐθαίρετος ἐξῆλθε 
πρὸς ὑμᾶς. 18 Συνεπέμψαμεν δὲ μετ᾿ αὐτοῦ τὸν ἀδελφὸν 
οὗ ὁ ἔπαινος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν 
19 -- οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν 
ἐκκλησιῶν συνέκδημος ἡμῶν σὺν τῇ χάριτι ταύτῃ τῇ 

διακονουμένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν πρὸς τὴν Θθαὐτοῦ τοῦ Κυρίου δόξαν 
καὶ προθυμίαν ἡμῶν" -- 20 στελλόμενοι τοῦτο, μή τις ἡμᾶς 

19 υμας ΜΙ" μά ΝΒ, ΤᾺ Οε νς ημας Μρί"“Ο 
216 διδοντι ΜΙΝ ΒΟ, ΤΆ νς δοντι Μρὶγμῖδ, Οε 

319 ημων Ψ3έπΒΟ, οε νς ὑμων ΤΆ νβ5 -- προς την αὑτοῦ ἴο υὑῷ ημων, 

νϑῖςθ 20 γμ46 

12 οκβοῦνς Ψὲ 13 Οχ"ΒΟ νς Ψὲ 
19 ΒΟ νς Μν, [(ε]; (-- προς την αὑτου ἴο ὑφ ημῶν, νρῖξ6 20 μ56) 

15 Εχ. 16:18 
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μωμήσηται ἐν τῇ ἁδρότητι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ᾽ 
ἡμῶν: 21 “προνοούμενοι Τ καλὰ οὐ μόνον ἐνώπιον Κυρίου 
ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον ἀνθρώττων. 22 Συνεττέμψαμεν δὲ αὐτοῖς 
τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν ὃν ἐδοκιμάσαμεν ἐν πολλοῖς πολλάκις 
σπουδαῖον ὄντα, νυνὶ δὲ πολὺ σπουδαιότερον, πεποιθήσει 
πολλῇ τῇ εἰς ὑμᾶς. 23 Εἴτε ὑπὲρ Τίτου, κοινωνὸς ἐμὸς καὶ 
εἰς ὑμᾶς συνεργός: εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν, ἀπόστολοι 
ἐκκλησιῶν, δόξα Χριστοῦ. 24 Τὴν οὖν ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης 
ὑμῶν, καὶ ἡμῶν καυχήσεως ὑπὲρ ὑμῶν, εἰς αὐτοὺς 
γἐνδείξασθε᾽' εἰς πρόσωπον τῶν ἐκκλησιῶν. 

Εαἰ{{|] Βγοίῃγθη Ααπηϊηϊοῖθγ ἴῃ 6 ΟἿ 

Περὶ μὲν γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους 
περισσόν μοί ἐστι τὸ γράφειν ὑμῖν. 2 Οἶδα γὰρ τὴν 

προθυμίαν ὑμῶν ἣν ὑπὲρ ὑμῶν καυχῶμαι Μακεδόσιν, ὅτι 

᾿Αχαΐα παρεσκεύασται ἀπὸ πέρυσι, καὶ "ὁ Θὁἐξ ὑμῶν ζῆλος 
ἠρέθισε τοὺς πλείονας. 3 Ἔπεμψα δὲ τοὺς ἀδελφούς, ἵνα 
μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κενωθῇ ἐν τῷ μέρει 
τούτῳ, ἵνα καθὼς ἔλεγον, ττιαρεσκευασμένοι ἦτε, 4 μή πως, 

ἐὰν ἔλθωσι σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς 
ἀπαρασκευάστους, καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς (ἵνα μὴ Γλέγω- 
μεν ὑμεῖς") ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ πτῆς καυχήσεως.Ν 
5. ᾿Αναγκαῖον οὖν ἡγησάμην παρακαλέσαι τοὺς ἀδελφούς, 
ἵνα προέλθωσιν εἰς ὑμᾶς καὶ προκαταρτίσωσι τὴν 
γπροκατηγγελμένην εὐλογίαν ὑμῶν, ταύτην ἑτοίμην εἶναι, 
οὕτως ὡς εὐλογίαν καὶ μὴ ὡς πλεονεξίαν. 

(οα [ἰονος ἃ (ῃρϑργίαμ! Εἰνθογ 

6 Τοῦτο δέ, ὁ σπείρων φειδομένως, φειδομένως καὶ 
θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ᾽ εὐλογίαις, ἐπ᾿ εὐλογίαις καὶ 

124 ενδειξασθε ϑὲένΒο, οσ. νς και ΤᾺ 

25 ὡς ΜΘ (Δ.4), Οὐ νβ ὠὡσπερ ΤΆ 

21 Γπρονοουμεν γέ ΝΒ νς Μὲς 21 τγαρ Θ (μ.Α) νς5 ϑ3ὲ 

24 Γενδεικνυμενοι Β νς Ψὲκο 2 το μ4 ΝΒ ν5 ψὲς 

2 96 (ᾳ.Α)νς Μιὶ 4 λέγω γῆ ο" νς ΨΙΧΒ 4 56 (ᾳ.Α) νς5 Μὲ 

5 Γπροεπηγγελμενην 6 (μ.Α)νς ὶ 
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θερίσει. 7 Ἕκαστος καθὼς "προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ, μὴ ἐκ 
λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης, ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός. 
ὃ "Δυνατὸς δὲ ὁ Θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, 
ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες 
περισσεύητε εἰς ττᾶν ἐργον ἀγαθόν, 9 καθὼς γέγραπται, 

«᾽Εσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν: 
Ἢ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα.» 

10 Ο δὲ ἐπιχορηγῶν "'σπέρμα τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον 
εἰς βρῶσιν ΓΖχορηγήσαι, καὶ ᾿᾿πληθύναι τὸν σπόρον ὑμῶν 
καὶ "Γαὐξήσαι τὰ γενήματα' τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν: 
Τ1 ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις 
κατεργάζεται δι᾽ ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ. 12 Ὅτι ἡ 
διακονία τῆς λειτουργίας ταύτης οὐ μόνον ἐστὶ προσ- 
αναπληροῦσα τὰ ὑστερήματα τῶν ἁγίων, ἀλλὰ καὶ 
περισσεύουσα διὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν τῷ Θεῷ, 13 διὰ 
τῆς δοκιμῆς τῆς διακονίας ταύτης δοξάζοντες τὸν Θεὸν ἐπὶ 
τῇ ὑποταγῇ τῆς ὁμολογίας ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ 
Χριστοῦ, καὶ ἁπλότητι τῆς κοινωνίας εἰς αὐτοὺς καὶ εἰς 
πάντας, 14 καὶ αὐτῶν δεήσει ὑττὲρ ὑμῶν ἐπιτποθούντων 
ὑμᾶς διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐφ᾽ ὑμῖν. 
15 Χάρις ὁδὲ τῷ Θεῷ ἐπὶ τῇ ἀνεκδιηγήτῳ αὐτοῦ δωρεᾷ! 

Ραυ! οίθηας Ηἰς Αὐϊποτγ 

710) "τὸς δὲ ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῆς 
“πραότητος καὶ ἐπιεικείας τοῦ Χριστοῦ, ὃς κατὰ 

πρόσωπον μὲν ταπεινὸς ἐν ὑμῖν, ἀττὼν δὲ θαρρῶ εἰς ὑμᾶς. 
2 Δέομαι δέ, τὸ μὴ παρὼν θαρρῆσαι τῇ πεποιθήσει ἧ 
λογίζομαι τολμῆσαι ἐπί τινας τοὺς λογιζομένους ἡμᾶς ὡς 

"10 γενηματα ΨΜΔὲΘ (ἃ.Α), Οε νΞς γεννηματα ΤᾺ 

7 Γπροηρηταῖι ΚΒΟ νς Μὶ 8 Γδυνατειῖ Θ (μ.4)νς }ὲ 
Τ0 γίσπορον ψμ468Β νς ϑὲκο Τ0 ΓΖχορηγησει 6 (μ.4)νς })ὲ 
10 "Ῥπληθυνειῖ μ46 ΝΒ (πληθυνη Ο) νς ϑὲ 
10 γἐαὐυξησει Κ'ΒΟ νς 33ὲ μ΄. 6 15 96 (μ.Α)νς Μὶ 
Τ᾿ “πραυτητος ΝΒ νς 33ὲς 

9 Ρς.112:9 
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κατὰ σάρκα περιπατοῦντας. 3 Εν σαρκὶ γὰρ περι- 

πατοῦντες, οὐ κατὰ σάρκα στρατευόμεθα, 4 τὰ γὰρ 

ὅπλα τῆς στρατείας! ἡμῶν οὐ σαρκικά, ἀλλὰ δυνατὰ 

τῷ Θεῷ πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων, 5 λογισμοὺς 

καθαιροῦντες καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς 

γνώσεως τοῦ Θεοῦ, καὶ αἰχμαλωτίζοντες τᾶν νόημα εἰς τὴν 

ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ, 6 καὶ ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες ἐκδικῆσαι 

πᾶσαν παρακοήν, ὅταν πληρωθῇ ὑμῶν ἡ ὑττακοή. 

ΤΗ 6 Βραϊγ οἵ Ραυ] 5 Αὐϊῃοιῖγ 

7 Τὰ κατὰ πρόσωπον βλέπετεϑ Εἴ τις πέποιθεν ἑαυτῷ 

Χριστοῦ εἶναι, τοῦτο λογιζέσθω πάλιν γὰφ᾽ ἑαυτοῦ, ὅτι 

καθὼς αὐτὸς Χριστοῦ, οὕτω καὶ ἡμεῖς ΟΧριστοῦ. ὃ ᾿Εάν 

οἵτε γὰρ 92καὶ περισσότερόν τι καυχήσωμαι περὶ τῆς ἐξου- 

σίας ἡμῶν, ἧς ἔδωκεν ὁ Κύριος “ἡμῖν εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ 

εἰς καθαίρεσιν ὑμῶν, οὐκ αἰσχυνθήσομαι, 9 ἵναξΖ μὴ δόξω 

ὡς ἂν ἐκφοβεῖν ὑμᾶς διὰ τῶν ἐπιστολῶν. 10 Ὅτι, “Αἱ “μὲν 

ἐπιστολαί,1" φησί, “βαρεῖαι καὶ ἰσχυραί, ἡ δὲ παρουσία τοῦ 

σώματος ἀσθενὴς καὶ ὁ λόγος ἐξουθενημένος.΄ ΤΊ Τοῦτο 

λογιζέσθω ὁ τοιοῦτος, ὅτι οἷοί ἐσμὲν τῷ λόγῳ δι᾽ 

ἐπιστολῶν ἀπόντες, τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ἔργῳ' 

Τῇ Εχίθηϊ οἵ Ραυ] 5 Αὐϊμοτιῖγ 

12 Οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐγκρῖναι ἢ συγκρῖναι ἑαυτούς τισι 

τῶν ἑαυτοὺς συνιστανόντων, ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς 

ἑαυτοὺς μετροῦντες καὶ συγκρίνοντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς, οὐ 

γσυνιοῦσιν. 13 Ἥμεις δὲ "οὐχὶ εἰς τὰ ἄμετρα καυχησόμεθα, 

ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τοῦ κανόνος οὗ ἐμέρισεν ἡμῖν ὁ Θεὸς 

μέτρου, ἐφικέσθαι ἄχρι καὶ ὑμῶν. 14 Οὐ γὰρ ὡς μὴ 

ἐφικνούμενοι εἰς ὑμᾶς ὑπερεκτείνομεν ἑαυτούς, ἄχρι γὰρ 

καὶ ὑμῶν ἐφθάσαμεν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ: 15 οὐκ 

.ϑρϑρϑρϑρϑρψρψρψ.«᾽᾽᾽᾽1Λ7ΛἪΛΆλ:λὲὁὃ:.»,ϑ,ὔὄ θὖὅθὅΘϑΘϑ6ΞΚᾷ(κ.ι΄ὃ᾽᾽ἉὃἝ͵.͵ἔ.͵.͵ “ὃς 

4 στρατειας Μδμ45,͵ ΤΕ ὧἵἍ νβ στρατιας ἈΝ Β᾽Ο 

29 να ΜψήΝΒ, ΤῈ (γε ν9ς Ἐδε Μ' 

7 τεῳ μόν νς ψὲς 7 96 (ᾳ.Α)ν5 Ψὶ 8 9᾽μ468 νς Ψὲπο, [(ε] 

8 92 36 (μ.4Α})ν5ς Μὲ 10 “κ᾽ νς Μὲ 

12 τσυνιασιν γν46Β νς Ψϑὲ; (συνισασιν Ν") 13 Γουκ μΡέόνΒν9  Μ 
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εἰς τὰ ἄμετρα καυχώμενοι ἐν ἀλλοτρίοις κόποις, ἐλπίδα 
δὲ ἔχοντες, αὐξανομένης τῆς πίστεως ὑμῶν, ἐν ὑμῖν 
μεγαλυνθῆναι κατὰ τὸν κανόνα ἡμῶν εἰς περισσείαν, 16 εἰς 
τὰ ὑπερέκεινα ὑμῶν εὐαγγελίσασθαι, οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ 
κανόνι εἰς τὰ ἕτοιμα καυχήσασθαι. 17 «Ο δὲ καυχώμενος, 
ἐν Κυρίῳ καυχάσθω.» 18 Οὐ γὰρ ὁ ἑαυτὸν "συνιστῶν, 

ἐκεῖνός ἐστι δόκιμος, ἀλλ᾽ ὃν ὁ Κύριος συνίστησιν. 

Ραμ} ς (οηςθΊη ίογ Βθίθνογς' ΕἸ θ᾿ γ 

Ί 1 οΟφελον ἀνείχεσθέ μου μικρὸν “τῇ ἀφροσύνῃ": ἀλλὰ 
καὶ ἀνέχεσθέ μου. 2 Ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς Θεοῦ ζήλῳ," 

ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον ἁγνὴν παρα- 
στῆσαι τῷ Χριστῷ. 3 Φοβοῦμαι δὲ μή πως ὡς ὁ ὄφις 
“Εὔαν ἐξητάτησενϊ ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ, θϑοὕτω φθαρῇ 
τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος Τ τῆς εἰς τὸν 
Χριστόν. 4 Εἰ μὲν γὰρ ὁ ἐρχόμενος ἄλλον ᾿Ιησοῦν κηρύσσει 
ὃν οὐκ ἐκηρύξαμεν, ἢ πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε ὃ οὐκ 

ἐλάβετε, ἢ εὐαγγέλιον ἕτερον ὃ οὐκ ἐδέξασθε, καλῶς 
ἀνείχεσθε.2 

Ραμ! (οηίγαςίθα ννἢ Εα]956 Αροϑίίθς 

5 Λογίζομαι γὰρ μηδὲν ὑστερηκέναι τῶν ὑπερλίαν 

ἀποστόλων. 6 Εἰ δὲ καὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ, ἀλλ᾽ οὐ τῇ 
γνώσει, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ Γφανερωθέντες ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς. 
7 Ἢ ἁμαρτίαν ἐποίησα ἐμαυτὸν ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς 
ὑψωθῆτε, ὅτι δωρεὰν τὸ τοῦ Θεοῦ εὐαγγέλιον εὐηγ- 

γελισάμην ὑμῖν 8 Αλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα λαβὼν 

ὀψώνιον πρὸς τὴν ὑμῶν διακονίαν, 9 καὶ παρὼν πρὸς 

ὑμᾶς καὶ ὑστερηθείς, οὐ κατενάρκησα οὐδενός: τὸ γὰρ 

12 Θεου ζηλω ΜΣΝΒ, ΤᾺ Οε ν9 ζηλω Θεου Με 
24 ἀνειχεσθε Μεὶν νς ηἡνειχεσθε Μ', ΤᾺ νς ἀνεχεσθε γ258, Οε 

18 "συνιστανων μέόνΒν Μ 1 “τι αφροσυνης γμ46 "6 ν νς Ψὶ 

3 ΧΒ νς Ψὲ 3 Ομδόχ γς ᾿)})ὲ 
3 Τκαι τῆς αἀγνοτητος ψγ36 ΝΒ, [Ὁ] νς Μὶ 

6 Γφανερωσαντες ΜΒ ν5 ϑ3ὲ; (-- αλλ εν παντι ἴο υμας μ46) 

9 οουθενος ΝΒ ν5 Μϑὲγ4ὁ 

17 |ογν. 9:24 
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ὑστέρημά μου προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοί, ἐλθόντες 

ἀπὸ Μακεδονίας. Καὶ ἐν παντὶ ἀβαρῆ ὑμῖν ἐμαυτὸν" 

ἐτήρησα καὶ τηρήσω. 10 Ἔστιν ἀλήθεια Χριστοῦ ἐν ἐμοὶ ὅτι 

ἡ καύχησις αὕτη οὐ φραγήσεται εἰς ἐμὲ ἐν τοῖς κλίμασι τῆς 

᾿Αχαΐας. ΤΊ Διὰ τί “οΟτι οὐκ ἀγαπῶ ὑμᾶς ᾽Ο Θεὸς οἶδεν! 

12 Ὃ δὲ ποιῶ, καὶ ποιήσω, ἵνα ἐκκόψω τὴν ἀφορμὴν τῶν 

θελόντων ἀφορμήν, ἵνα ἐν ᾧ καυχῶνται εὑρεθῶσι καθὼς 

καὶ ἡμεῖς. 13 Οἱ γὰρ τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι, ἐργάται 

δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους Χριστοῦ. 14 Καὶ 

οὐ "θαυμαστόν! Αὐτὸς γὰρ ὁ Σατανᾶς μετασχηματίζεται 

εἰς ἄγγελον φωτός. 15 Οὐ μέγα οὖν εἰ καὶ οἱ διάκονοι αὐτοῦ 

μετασχηματίζονται ὡς διάκονοι δικαιοσύνης, ὧν τὸ τέλος 

ἔσται κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 

Ρ4ι! Κοιυςίαπίγ Θοαθς ἴο Βοδοῖ 

16 Πάλιν λέγω, μή τίς με δόξῃ ἄφρονα εἶναι. Εἰ δὲ μή γε, 

κἂν ὡς ἄφρονα δέξασθέ με, ἵνα κἀγὼ μικρόν τι 

καυχήσωμαι. 17 Ὃ λαλῶ, οὐ λαλῶ κατὰ Κύριον,᾽ ἀλλ᾽ ὡς 

ἐν ἀφροσύνῃ, ἐν ταύτῃ τῇ ὑποστάσει τῆς καυχήσεως. 

18 ᾿Επεὶ πολλοὶ καυχῶνται κατὰ τὴν σάρκα, κἀγὼ 

καυχήσομαι. 19 «ηδέως γὰρ ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων, 

φρόνιμοι ὄντες. 20 ᾿Ανέχεσθε γὰρ εἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ, 

εἴ τις κατεσθίει, εἴ τις λαμβάνει, εἴ τις ἐπαίρεται, εἴ τις 

ὑμᾶς εἰς πρόσωπον δέρει.2 21 Κατὰ ἀτιμίαν λέγω, ὡς ὅτι 

ἡμεῖς ὐἠσθενήσαμεν. Ἔν ᾧ δ᾽ ἄν τις τολμᾷ (ἐν ἀφροσύνῃ 

λέγω), τολμῶ κἀγώ. 

Ραι]} 5 ἰπουγρᾶ5566 δυίογιρο ἴον (τοί 

22 “ἙΕβραῖοί εἰσι Κἀγώ. ᾿Ισραηλῖταί εἰσι Κἀγώ. Σπέρμα 

᾿Αβραάμ εἰσιῦ Κἀγώ. 23 Διάκονοι Χριστοῦ εἰσι (Παρα- 

φρονῶν λαλῶ!) Ὑπὲρ ἐγώ. ᾿Εν κόποις περισσοτέρως, 

116 καγω μικρον τι 39ὲ μ΄ 6κΒ, οὐ νς μικρον τι καγω ΤΆ 

220 δερει Μρ' μΆ6ν»Β, ΤΕ Οἵ νβ δαιρειῖ ΜΡ 

9. “γμάέόν:8 νς Ψὲὶ 14 τθαυμα γ46ΝΒ νς Μὶ 
17 “231 μέόνβ ν Μ 18 ομέόμενς ΜΒ 

20 231 μέόν νς Μὲ 21 τησθενηκαμεν ψ26ΝΒ νς ὶ 
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“ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως,ϊ 
ἐν θανάτοις πολλάκις. 24 Ὑπὸ ᾿Ιουδαίων πεντάκις 
“τεσσαράκοντα παρὰ μίαν ἔλαβον. 25 Τρὶς ἐραβδίσθην, 

ἅπαξ ἐλιθάσθην, τρὶς ἐναυάγησα, νυχθήμερον ἐν τῷ βυθῷ 
πεποίηκα. 26 ᾿ Οδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, 
κινδύνοις λῃστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, 
κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θα- 
λάσσῃ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις, 27 Θὲν κόττῳ καὶ μόχ - 
θῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ καὶ δίψει, ἐν νηστείαις 

πολλάκις, ἐν Ψύχει καὶ γυμνότητι. 28 Χωρὶς τῶν παρεκτός, 
ἡ ᾿ἐπισύστασίς μου ἡ καθ᾽ ἡμέραν, ἡ μέριμνα πασῶν 

τῶν ἐκκλησιῶν. 29 Τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ Τίς 

σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι᾽ 30 Εἰ καυχᾶσθαι δεῖ, 
τὰ τῆς ἀσθενείας μου καυχήσομαι. 31 Ο Θεὸς καὶ Πατὴρ 
τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ ΟΧριστοῦ οἶδεν, ὁ ὧν εὐλογητὸς εἰς τοὺς 
αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι. 32 Ἔν Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης 
᾿Αρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν “Δαμασκηνῶν πόλιν ἢ 
πιάσαι με θέλων, 33 καὶ διὰ θυρίδος ἐν σαργάνῃ ἐχα- 
λάσθην διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ. 

Ραι!ς Θ 6 Ὀ|Ππ|6 ν]ςίοη οἱ Ραγαα!ςθ 

Ί Καυχᾶσθαι δὴΖ οὐ “συμφέρει μοι ᾿Ελεύσομαι "γὰρ εἰς 
ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου. 2 Οἶδα ἄνθρωπον 

ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων -“-- εἴτε ἐν σώματι οὐκ 

οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν “- 

ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. 3 Καὶ οἶδα 
τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον “-- εἴτε ἐν σώματι, εἴτε "ἐκτὸς τοῦ 
σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν -- 4 ὅτι ἡρττάγη εἰς τὸν 

131 Κυριου Μψήθηά ΒΒ, οε νς ἕημων ΤᾺ 
21 δη Μὶ, ΤΆ νς δει Μρ' 468, Οὐ ν5 δὲ καὶ 

23 “4.61-.3 γῖ68Β νς 9ὲ; (126453 κ") 
24 «τεσσερακοντα ψ46ΝΒ"νς Ψὶ 27 ομέόγμεΒ γς ὃν" 

28 "'επιστασις γ46 ΝΒ νς Μὲ 28 "Ζμοι μ΄6 ΝΒ νς Μὲ 
31 ΝΒ νς Ψϑὲ 32 “ΧΒ νς Μὴ 32 ΟΒ νς 3)ὲκ 
1 συμφερον μεν γμΆ6ΧΒ νς 3) 1 Γδε μόν (δε και Β) νς Ψὲ 

3 Γχωρις μ468Β νς Ψὲκ 



12.95.5 ΠΡῸΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β 566 

Παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα ἃ οὐκ ἐξὸν 

ἀνθρώπῳ λαλῆσαι. 5 Ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι, 

ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι εἰ μὴ ἐν ταῖς ἀσθενείαις 

ὁμου. 6 ᾿εὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων, 

ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ: φείδομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται 

ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει ὅτι ἐξ ἐμοῦ. 

Ραι!!Π΄ς ΤΏοΓΠ ἰη {6 ΕἸΘοἢ 

7 Καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ᾿ ἵνα μὴ ὑπερ- 
αίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος '"Σατᾶν 

ἵνα με κολαφίζῃ, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι. ὃ “Ὑπὲρ τούτου τρὶς 

τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἄττ᾽ ἐμοῦ. 9 Καὶ εἴρηκέ 
μοι, “᾿Αρκεῖ σοι ἡ χάρις μου, ἡ γὰρ δύναμίς ὅμου ἐν 
ἀσθενείᾳ "τελειοῦται.΄ Ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν 
ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐττ᾽ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ 
Χριστοῦ. 10 Διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν 
ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖς, Γἐν στενοχωρίαις, ὑπὲρ Χριστοῦ. 
Ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι. 

ΤΗΘ δίρης οἵ δὴ ἀροϑίθ 

ΤΊ Γέγονα ἄφρων ϑκαυχώμενος: ὑμεῖς με ἠναγκάσατε! 
᾿Εγὼ γὰρ ὥὦφειλον ὑφ᾽ ὑμῶν συνίστασθαι. Οὐδὲν γὰρ 
ὑστέρησα τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων, εἰ καὶ οὐδέν εἰμι. 
12 Τὰ μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστόλου κατειργάσθη ἐν ὑμῖν ἐν 
τάσῃ ὑττομονῇ, ϑὲν σημείοις Τ καὶ τέρασι καὶ δυνάμεσι. 13 Τί 
γάρ ἐστιν ὃ “ἡττήθητε ὑπὲρ τὰς λοιτὰς ἐκκλησίας, εἰ μὴ ὅτι 
αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑμῶν Χαρίσασθέ μοι τὴν 
ἀδικίαν ταύτην! 

5. 9.468 νς Ψὲν 6 9νἘΒ νς ΨΜϑὲγιο͵ [(ε] 

7 Τδιο ΚΝΒΑ νς 9ὲ μ’ 6 7 ΓΣατανα 6 (μ.Ο) νς Ξ)ὲ 

9 ομόθνάν"Β γς 1 Α 9 ττελειται "ΒΑ νς ὲ 
10 "και μ46κ"Β νς ΨὲΑ Τ1 96 (κΟ) νς ὅ3ὲ 
12 96 (ᾳ.Ο) νς ϑὲ 12 ττε μόόν"Βνς ἍΨὲΑ 

13 σσωθητε γμ46 Ν᾽ νς ἍὲΑ 

567 2 (ΟΕΚΙΝΤΗΙΑΝ5 12:14-13:1 

ΡαιΠ΄ς ποροο ςἢ (οποεργη ἰοῦ [ἢ 6 (οἰ! 85 

14 ᾿Ιδού, τρίτον' ἑτοίμως ἔχω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐ 

καταναρκήσω ϑὑμῶν. Οὐ γὰρ ζητῶ τὰ ὑμῶν, ἀλλὰ ὑμᾶς. 

Οὐ γὰρ ὀφείλει τὰ τέκνα τοῖς γονεῦσι θησαυρίζειν, ἀλλ᾽ οἱ 

γονεῖς τοῖς τέκνοις. 15. ᾿Εγὼ δὲ ἥδιστα δαττανήσω καὶ 

ἐκδαττανηθήσομαι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, εἰ ϑκαὶ περισ- 

σοτέρως ὑμᾶς γἀγαττῶν, "ἧττον ἀγαττῶμαι. 16 Ἔστω 

δέ, ἐγὼ οὐ κατεβάρησα ὑμᾶς. ᾿Αλλ᾽ ὑπάρχων πανοῦργος, 

δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον! 17 Μή τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς, 

δι᾽ αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς 18 Παρεκάλεσα Τίτον καὶ 

συναπέστειλα τὸν ἀδελφόν. Μήτι ἐπλεονέκτησεν ὑμᾶς 

Τίτος, Οὐ τῷ αὐτῷ Πνεύματι περιεττατήσαμεν᾽ Οὐ τοῖς 

αὐτοῖς ἴχνεσι 
19 Πάλιν δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα “Κατενώπιον 

τοῦ" Θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν. Τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, 

ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς. 20 Φοβοῦμαι γὰρ μή πως ἐλθὼν 

οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς͵ κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον οὐ 

θέλετε, μή πως ἔρεις,2 Γζῆλοι, θυμοί, ἐριθεῖαι, καταλαλιαί, 

ψιθυρισμοί, φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι: 21 μὴ πάλιν “ἐλθόντα 

με ταπεινώσειβ Τ ὁ Θεός μου πρὸς ὑμᾶς, καὶ πενθήσω 

πολλοὺς τῶν προημαρτηκότων καὶ μὴ μετανοησάντων ἐπὶ 

τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ πορνείᾳ καὶ ἀσελγείᾳ ἡ ἔπραξαν. 

Ραι} ΜΠ! Οοπτθ ννῃ Αὐϊῃποτγ 

1:." τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. «᾽Επὶ στόματος 

δύο μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα.» 

"14 τριτον ΜΡὶ, ΤΆ νς ἐ τοῦτο ΜΡῚῸΟ (Ἀ.0), Οε 

220 ερεις ΜΡΙΒ, ΤΆ νϑ ερις Μρίμέθνᾳ, οἋ 
321 ταπεινώσει Μψ}55Β νς ταπεινώση ΝΑ, ΤῈ Οε 

41 τριτον Μρ' μάδ»"Β, ΤῈ Οἵ νϑ Ιδου τριτον ΜΡΙΑ 

14 96 (ᾳ(Ο νς Ψὲ  ἠἔΙ50ΘΚ(μ.Ο) ν95 ὶ 
15 ταγαπῶω Μ'Α ν5 δὲ μ΄ 68, [(ἐ] 15 σσον Θ (μ.0) ν5 ὲὶ 

19 "πταλαι Κ'ΒΑ (ου πιαλαι ψμ46) νς Ψ})ὲ 

19 'κατεναντι Θ (μ.0) ν5 Ψὲ 20 γζηλος γέ6ΒΑ ν5 Μὲν 

21 'ελθοντος μου Θ (μ.0) ν5 ψὶ 21 τμε Θ ( Ονς ὲ 

1 Ὠουΐ. 19:15 
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2 Προείρηκα καὶ προλέγω, ὡς παρὼν τὸ δεύτερον, καὶ 

ἀπὼν νῦν γράφω τοῖς προημαρτηκόσι καὶ τοῖς λοιττοῖς 
πᾶσιν, ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν, οὐ φείσομαι, 3 ἐπεὶ 
δοκιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος Χριστοῦ, ὃς εἰς ὑμᾶς 
οὐκ ἀσθενεῖ, ἀλλὰ δυνατεῖ ἐν ὑμῖν. 4 Καὶ γὰρ εἰ! 
ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας, ἀλλὰ ζῇ ἐκ δυνάμεως Θεοῦ. Καὶ 
γὰρ ἡμεῖς ἀσθενοῦμεν ἐν αὐτῷ, ἀλλὰ Γζησόμεθα σὺν αὐτῷ 
ἐκ δυνάμεως Θεοῦ εἰς ὑμᾶς. δ᾽ Εαυτοὺς πειράζετε εἰ ἐστὲ 
ἐν τῇ πίστει, ἑαυτοὺς δοκιμάζετε. Ἢ οὐκ ἐπιγινώσκετε 

ἑαυτοὺς ὅτι ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ἐν ὑμῖν Θέστιν -- εἰ μήτι 2 
ἀδόκιμοί ἐστε 6 ᾿Ελπίζω δὲ ὅτι γνώσεσθε ὅτι ἡμεῖς οὐκ 
ἐσμὲν ἀδόκιμοι. 

Ραμ] Ργθίθες Νοῖ ἴο Ργθος Ηἰς Αὐϊῃοτίγ 

7 εὔχομαι δὲ πρὸς τὸν Θεὸν μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν 

μηδέν, οὐχ ἵνα ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν, ἀλλ᾽ ἵνα ὑμεῖς τὸ 
καλὸν ποιῆτε, ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν. ὃ Οὐ γὰρ 
δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. 
9 Χαίρομεν γὰρ ὅταν ἡμεῖς ἀσθενῶμεν, ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ 

ἦτε. Τοῦτο δὲ καὶ εὐχόμεθα, τὴν ὑμῶν κατάρτισιν. 10 Διὰ 
τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως 
χρήσωμαι, κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν “ἔδωκέ μοι ὁ Κύριος εἰς 
οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν. 

Οτθρίίηρς ᾶἃη6 Βροηραϊοίίοη 

11 Λοιττόν,᾽ ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακα- 
λεῖσθε, τὸ αὐτὸ φρονεῖτε, εἰρηνεύετε, καὶ ὁ Θεὸς τῆς 

Ι4 εἰ ΜΑ, ΤᾺ νς -- ΜΒ, Οἵγ 

25 μητι ΜΘ (Β.0), ΤΆ Οε ν5 Ἑαρα Μ᾽ 

311 λοιπον ΜΕ (μΒ.0), ΤΆ (εν νς το λοιτον Μ5 

296 (μ.Ο)νς Μὲ 4 τγζησομεν ΝΒΑ ν5 ϑϑὲ; (ζωμεν ψμ46") 
5. Ὁμ468 νς ΨέκΑ 7 γευχομεθα Θ (μ.Ο) νς Ξθὲ 
996 (ᾳ.Ο)ν5 Μὲ 10 "3412 Θ (μ.Ο) νς ᾿3ὲ 

569 2 (ΟΚΙΝΤΗΙΑΝ5 13:12-13 

ἀγάπης καὶ! εἰρήνης ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν. 12 ᾿Ασπάσασθε 
ἀλλήλους ἐν ἁγίῳ φιλήματι. 2 

13 ᾿Ασπάζονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι τιάντες. 
Ἢ χάρις τοῦ Κυρίου 5 ̓Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ 

Θεοῦ καὶ ἡ κοινωνία τοῦ ᾿Αγίου Πνεύματος μετὰ πάντων 
ὑμῶν. Θ᾽ Αμήν. 

111 καὶ ΜΡΙΘ (μ.0), ΤῊ Οὐ νς Ἔ της Μ' 
212 αγιω φιληματι ΜΝΒ, ΤΆ (γε ν5 φιληματι αγιω Μ’γῖδΑ 

313 Κυριου ΜΘ (μΒ.0), ΤΆ ΟΥε νς  ημων Μ' 

13 96 (μ.Ο) νς )})ὲ 



ΠΡῸΣ ΓΑΛΑΙ͂ΑΣ 

Ραι! Οτορῖς {πῃ 6 (δ᾽αΐςἊδης νν! ἢ ατᾶςθ 

ἼΑΥΛΟΣ, ἀπόστολος (οὐκ ἀπ᾽ ἀνθρώπων οὐδὲ δι᾽ 

Ἅ{Ὸκ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ Θεοῦ Πατρὸς 

τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν), 2 καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες 

ἀδελφοί, 
Ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας: 
3 Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἑκαὶ Κυρίου 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 4 τοῦ δόντος ἑαυτὸν περὶ! τῶν 

ἁμαρτιῶν ἡμῶν ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ “ἐνεστῶτος 

αἰῶνος" πονηροῦ, κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς 

ἡμῶν, 5 ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ΤΏΘΓΘ ᾿ς Οηἰγ πο ἀοϑρθὶ 

6 Θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ 

καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι ΟΧριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, 

7 ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο: εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς 

καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. 

8 ᾿Αλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγ- 

γελίζεται ὑμῖνξΖ παρ᾽ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα 

ἔστω. 9 Ως προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω, εἴ τις 

[η΄ (αἰαἰίᾶης 6 ξ μῖθνβας 

'ά περι Μψμήέόπμ'ᾳ νς ὑπερ Β, ΤΆ ΟΥ 

28 ευαγγελιζεται ὑμιν ΜΡ νς ευαγγελιζηται ὑμιν Μὶ, ΤᾺ [Ὁ] νϑ5 

ὑμιν ευαγγελιζηται Β ν5 ευαγγελισηταῖι Ν'" ν5 ευαγγελισηται ὑμιν Α 

3 5312 Νὰ νς Μγμῖ 

4 'αιἴωνος του ενεστωτος 6 (μ.0) ν5 39ὲ 

6 ὁγμ46"4 κς 3ὲ ΚΒΑ, [(υ] 
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Ἅ 

ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω. 
10: ἼΑρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω, ἢ τὸν Θεόν Ἢ ζητῶ 
ἀνθρώποις ἀρέσκειν Εἰ ὁγὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, 
Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην. 

Ραυ]΄ς (4|} ἴο ἀροςίίθοῃὶρ 

ΤΊ Γνωρίζω "δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ 
εὐαγγελισθὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον. 
12 Οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε 
ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι᾽ ἀποκαλύψεως ᾿[Ιησοῦ' Χριστοῦ. 
13 ᾿Ηκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ 
᾿Ιουδαϊσμῷ, ὅτι καθ᾽ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ 
Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, 114 καὶ προέκοτπτον ἐν τῷ 
᾿Ιουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, 
περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου 
παραδόσεων. 15 Ὅτε δὲ εὐδόκησεν Πὺ Θεός," ὁ ἀφορίσας 
με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος 
αὐτοῦ, 6 ἀποκαλύψαι τὸν Υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ ἵνα 
εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ 
προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι, 17 οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς 
“Ιεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ 
ἀπῆλθον εἰς ᾿Αραβίαν καὶ πάλιν ὑτέστρεψα εἰς Δαμασκόν. 

ΡαιΪ ς (οηίαδςῖίς αἱ [Θγ 54] ΘΠ 

18 Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς “Ιεροσόλυμα 
ἱστορῆσαι "Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας 
δεκαπέντε. 19 Ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ 
᾿Ιάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου. 20 Α δὲ γράφω ὑμῖν, 
ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτι οὐ ψεύδομαι. 21 Ἔπειτα ἦλθον 
εἰς τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας. 22 Ἤμην δὲ 
ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς ᾿Ιουδαίας 
ταῖς ἐν Χριστῷ. 23 Μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι “Ὁ 

"12 Ιησου ΜΘ (Ἀ.6), ΤΆ Οε νς -- Μ' 

10 96 (ᾳ.Ο) νς ϑὶ ΤΊ τγαρ Β ν5 3ὲ μέόκ"ὰ 

15 56 γμ468 νς ϑὲ κα, [Οε] 18 "κΚηφαν 6 (ᾳ.Ο) ν5 ὶ 
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διώκων ἡμᾶς ποτε νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε 

ἐπόρθει." 24 Καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τὸν Θεόν. 

Ραμ! Ὠροίθπας Ηἰς5 (ο5ρϑεὶ δἷ [ϑγ 54 [6 ΠῚ 

2 Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς 
᾿Ιεροσόλυμα μετὰ Βαρναβᾶ, συμπαραλαβὼν καὶ 

Τίτον. 2 ᾿Ανέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς 
τὸ εὐαγγέλιον ὃ κηρύσσω ἐν τοῖς ἔθνεσι, κατ᾽ ἰδίαν δὲ τοῖς 

δοκοῦσι, μή πως εἰς κενὸν τρέχω ἢ ἔδραμον. 3 ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ 
Τίτος ὁ σὺν ἐμοί, Ἕλλην ὦν, ἠναγκάσθη περιτμηθῆναι: 4 διὰ 
δὲ τοὺς παρεισάκτους ψευδαδέλφους -- οἵτινες παρεισ- 
ἦλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν 

ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ἵνα ἡμᾶς ΓΚαταδουλώσωνται -- ὅ οἷς 

οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ, ἵνα ἡ ἀλήθεια τοῦ 
εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς ὑμᾶς. 6 ᾿Απὸ δὲ τῶν δοκούντων 
εἶναί τι -- ὁποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει: πρόσωπον 
ΤΘεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει -- ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες 
οὐδὲν προσανέθεντο, 7 ἀλλὰ τοὐναντίον, ἰδόντες ὅτι 
πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας καθὼς Πέτρος 
τῆς περιτομῆς 8 (ὁ γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν 
τῆς περιτομῆς, ἐνήργησε καὶ ἐμοὶ' εἰς τὰ ἔθνη), 9 καὶ 

γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι, ᾿Ιάκωβος καὶ Κηφᾶς 
καὶ ᾿Ιωάννης, οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ 
καὶ Βαρναβᾷ κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς 
τὴν περιτομήν- 10 μόνον τῶν πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν, ὃ 
καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι. 

Ραμ Κοςὶςῖς ἃ Βρίμγη ἴο ἴῃ 6 ἰἂνν 

ΤΊ Ὅτε δὲ ἦλθε "Πέτρος εἰς ᾿Αντιόχειαν, κατὰ πρόσ- 

ὠπον αὐτῷ ἀντέστην ὅτι κατεγνωσμένος ἦν. 12 Πρὸ 
τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινας ἀπὸ ᾿Ιακώβου, μετὰ τῶν ἐθνῶν 

᾽Β και εμοι ΜΡΙΝΒ, ΤΆ Ογ νβ καμοι Μρί μέθας 

29 ῃμεις ΜΡΙΝ᾿Β, ΤᾺ (γε νς μεν ΜΡΙΑΟ 

4 καταδουλωσουσιν 6 νς 3ϑὲ; (καταδουλωσωσιν μ46) 

6 ἴο γμῆδνα, [Ὁε] νβ ΜΒΟ Τ1 "Κηφας Θ (μ.μ46) νς ϑὲ 
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συνήσθιεν- ὅτε δὲ ἦλθον ὑπέστελλε καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν, 

φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομῆς. 13 Καὶ συνυπεκρίθησαν 

αὐτῷ “καὶ οἱ λοιττοὶ ᾿Ιουδαῖοι ὥστε καὶ Βαρναβᾶς συναπήχ- 

θη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει. 14 ᾿Αλλ᾽ ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ 

ὀρθοποδοῦσι πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον τῷ 

γΙΠέτρῳ ἔμπροσθεν πάντων, “Εἰ σύ, ᾿Ιουδαῖος ὑττάρχων, 

ἐθνικῶς “ζῇς καὶ οὐκ ᾿Ιουδαϊκῶς," "Ζτί τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις 

᾿Ιουδαΐζειν΄ 15 Ἡμεῖς φύσει ᾿Ιουδαῖοι, καὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν 

ἁμαρτωλοί, 16 εἰδότες; ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ 

ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς 

εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν ἐπιστεύσαμεν ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ 

πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, "διότι “οὐ 

δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμουϊ πᾶσα σάρξ. 17 Εἰ δὲ 

ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ 

ἁμαρτωλοί, ἀρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος Μὴ γένοιτο! 

18 Εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα, ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην 

ἐμαυτὸν Γ"συνίστημι. 19 ᾿Εγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ 

ἀπέθανον ἵνα Θεῷ ζήσω. 20 Χριστῷ συνεσταύρωμαι: ζῶ δὲ 

οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός: ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν 
πίστει ζῶ τῇ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ 
παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ. 21 Οὐκ ἀθετῶ τὴν χάριν 

τοῦ Θεοῦ: εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη, ἄρα Χριστὸς 

δωρεὰν ἀπέθανεν." 

᾿υσκτΠΠςἴϊοη ἰς Ὁγ Εαϊῖῃ 

ἾὮ ἀνόητοι Γαλάται! Τίς ὑμᾶς ἐβάσκανε2 στῇ ἀληθείᾳ 

μὴ πείθεσθαι, οἷς κατ᾽ ὀφθαλμοὺς ᾿Ιησοῦς Χριστὸς 
προεγράφη ἐν ὑμῖν ἐσταυρωμένοςΡ 2 Τοῦτο μόνον 

"16 εἰδοτες μρ'γέδα, ΤᾺ νβ ὁ δε ΜΡΙ͂ΝΒΟ, [(ε] ν5 ἐ ουν Με 
21 εβασκανε(ν) ΜΡῚΘ (μ.γ}56), ΤᾺ Οε νβ εβασκηνείν) Με 

31 εν υμιν Μ, ΤᾺ ν5ς -Μ’ 6 (ᾳ.»45), Οε 

13 Ογμ468Β νς Ψϑὲκας, [6] 14 τίκΚηφα 6 νΞς ὶ 
14 ΄και ουχι Ιουδαικως ζης Β (οὐχ ἴοΓ οὐχὶ Ν"Α0) ν5 Μ; (ζης μ»45) 

14 γξπγως 6 νς ὶ 16 τοτι Θ νς 30 16 “3.512 6 νς Ἅὲ 
18 γσυνιστανω 6 νς Ψὶ 1Π ΒΑ νς Μὲς 
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θέλω μαθεῖν ἀφ᾽ ὑμῶν: ᾿᾽Εξ ἔργων νόμου τὸ Πνεῦμα 
ἐλάβετε ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως 3 Οὕτως ἀνόητοί ἐστε 
᾿Εναρξάμενοι Πνεύματι, νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε 4 Τοσαῦτα 
ἐπάθετε εἰκῇ 9 Εἴ γε καὶ εἰκῇ. 5. ̓Ο οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ 
Πνεῦμα καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν, ἐξ ἔργων νόμου ἢ ἐξ 
ἀκοῆς πίστεως 6 Καθὼς ᾿Αβραὰμ «ἐπίστευσε τῷ Θεῷ, καὶ 
ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.» 7 Γινώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ 
πίστεως, οὗτοί “εἰσιν υἱοὶ; ᾿Αβραάμ. 8 Προϊδοῦσα δὲ ἡ 
Γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ ΘΘϑΞεός, 
προευηγγελίσατο τῷ ᾿Αβραὰμ ὅτι «᾿᾽Ενευλογηθήσονται ἐν 
σοὶ πάντα τὰ ἔθνη.» 9 Ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται 
σὺν τῷ πιστῷ ᾿Αβραάμ. 

ΤῊΘ [ἂνν Βγηρο ἃ ( [56 

10 Ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου εἰσίν, ὑπὸ κατάραν εἰσί: 
γέγραπται γάρ, Τ «᾽᾿ἜἘπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει ϑὲἐν 
πᾶσι τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ ποιῆσαι 

αὐτά.» ΤΊ Ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ Θεῷ 
δῆλον, ὅτι «᾽Ο δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται.» 12 'Ο δὲ νόμος 
οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως, ἀλλ᾽ «'Ο ποιήσας αὐτὰ Θἄνθρωπος 
ζήσεται ἐν αὐτοῖς.» 13 Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς 
κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα, 
γέγραπται γάρ," «᾿Επικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπὶ 
ξύλου» -- 14 ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ ᾿Αβραὰμ γένη- 
ται ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πνεύματος 
λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως. 

ΤΗῊΘ ΡτγοΠΊΪ56 ἴο ΑΡγαἤ ΠῚ [5 μηρί θο5 

15. ᾿Αδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω: Ὅμως ἀνθρώπου 

κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσετοαι. 
16 Τῷ δὲ ᾿Αβραὰμ ἐρρέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι καὶ τῷ 

7 “γδόκἘΒ νς 3ὲ ας 10 Τοτι Ε (τι μ46) νς ὶ 

10 ὁγμέόμ:Β νς ϑϑὲας 12 96 (Α"6) νς )ὲ 
13 'οτι γεγραπται 6 νς ϑὲκ 

6 ὥρη. 15:6 8 ἀρῃ. 12:3; 18:18; 26:4; 28:14 10 Ὀουΐ. 27:26 

ΤΊ Ηδῦ. 2:4 12 ἴϑν. 18:5 13 Ὠοιί. 21:23 
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σπέρματι αὐτοῦ. Οὐ λέγει, “Καὶ τοῖς σπέρμασιν," ὡς ἐπὶ 
πολλῶν, ἀλλ᾽ ὡς ἐφ᾽ ἑνός, «Καὶ τῷ σπέρματί σου,» ὅς ἐστι 
Χριστός. 17 Τοῦτο δὲ λέγω, διαθήκην προκεκυρωμένην ὑπὸ 
τοῦ Θεοῦ δείς Χριστὸνα ὁ μετὰ “ἔτη τετρακόσια καὶ 
τριάκονταϊ γεγονὼς νόμος οὐκ ἀκυροῖ, εἰς τὸ καταργῆσαι 
τὴν ἐπαγγελίαν. 18 Εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία, οὐκέτι ἐξ 
ἘΠ ΕΝΗΣ, τῷ δὲ ᾿Αβραὰμ δι᾽ ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ 

εός. 

ΤΗΘ Ρυγροςθ οἔ(ῃθ [ἂνν 

19 Τί οὖν ὁ νόμος Τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη 
ἄχρις οὗ ἔλθῃ τὸ σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται, διαταγεὶς δι᾽ 
ἀγγέλων ἐν χειρὶ μεσίτου. 20 Ὁ δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν, 
ὁ δὲ Θεὸς εἷς ἐστιν. 21 Ο οὖν νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν 
πτοῦ Θεοῦν ἢ Μὴ γένοιτο! Εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμε- 
νος ζῳοποιῆσαι, ὄντως “ἂν ἐκ νόμου ἦν" ἡ δικαιοσύνη. 
22 ᾿Αλλὰ συνέκλεισεν ἡ Γ ραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν 
ἵνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ δοθῇ τοῖς 
πιστεύουσι. 

23 Πρὸ τοῦ δὲ ἐλθεῖν τὴν πίστιν, ὑττὸ νόμον ἐφρου- 
ρούμεθα, "συγκεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν 
ἀποκαλυφθῆναι. 24 Ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν 
γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν. 
25 ̓ Ελθούσης δὲ τῆς πίστεως, οὐκέτι ὑπὸ τταιδαγωγόν 
ἐσμεν. 

σ0Π5 8Πη6 ΗϑρἰΓς 

26 Πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν 
Χριστῷ "Ἰησοῦ. 27 Ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, 
Χριστὸν ἐνεδύσασθε. 28 Οὐκ ἔνι ᾿Ιουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ 
ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ: πάντες 
----.-.ὕὕΆ...--ς-.-.....ὌΠΡ ὁ ὁ7ςἕἑ ἁ]«ψὸἷὗὃαο»σἝΘἝὦὁὃὁἘὁὁὁρἘἘἘορο’)’).ὁοὕ:}ὕἭἤ 

17 Π6 νς Ψ)ὲὶ 17 "2.46 ν. Μ 21 πγμά6Β γς ϑὲκας, [(ε] 
21.΄2314 Αὐ νς Μ; (2341 κ; εν νομω αν ην Β; εν νομω ἢν αν μ46) 
23 Γσυγκλειομενοι Ο νς 3ὲς 

16 ἄἀρη. 13:15; 24:7 
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γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 29 Εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, 
ἄρα τοῦ ᾿Αβραὰμ σπέρμα ἐστὲ καὶ κατ᾽ ἐπαγγελίαν 
κληρονόμοι. 

ςοης νοῖϑςι!ς δίανθς 

4 Λέγω δέ, ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός 

ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου, κύριος πάντων ὦν, 

2 ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶ καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς 
προθεσμίας τοῦ πατρός. 38 Οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, 
ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου Γἦμεν δεδουλωμένοι. 4“ Οτε δὲ 
ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν 

Υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον! ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, 

5 ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν 

ἀπολάβωμεν. 6 Ὅτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ 
Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν, κράζον, 

“᾿Αββὰ ὁ Πατήρ!" 7 Ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλ᾽ υἱός, εἰ 
δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος “Θεοῦ διὰ Χριστοῦ." 

Ραι] Εραᾶῖς ίογ ἴῃ 6 (δἰ αἰίδης δρί γα! ννθ! αγθ 

8 ᾿Αλλὰ τότε μέν, οὐκ εἰδότες Θεόν, ἐδουλεύσατε τοῖς 
“μὴ φύσειϊ οὖσι θεοῖς. 9 Νῦν δέ, γνόντες Θεόν, μᾶλλον δὲ 
γνωσθέντες ὑπὸ Θεοῦ, πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ 
ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα οἷς ττάλιν ἄνωθεν δουλεύειν 
θέλετε 10 ᾿Ημέρας παρατηρεῖσθε καὶ μῆνας καὶ καιροὺς 
καὶ ἐνιαυτούς. 11 Φοβοῦμαι ὑμᾶς μή πως εἰκῇ κεκοπίακα εἰς 
ὑμᾶς. 

12 Γίνεσθε ὡς ἐγώ, ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς, ἀδελφοί, δέομαι 
ὑμῶν. Οὐδέν με ἠδικήσατε. 13 Οἴδατε δὲ ὅτι δι᾽ ἀσθένειαν 
τῆς σαρκὸς εὐηγγελισάμην ὑμῖν τὸ πρότερον. 14 Καὶ τὸν 
πειρασμόν μου τὸν ἐν τῇ σαρκί μου οὐκ ἐξουθενήσατε 
οὐδὲ ἐξεπτύσατε, ἀλλ᾽ ὡς ἄγγελον Θεοῦ ἐδέξασθέ με, ὡς 
Χριστὸν ᾿Ιησοῦν. 15 ΓΤίς οὖν Οο'ἦν ὁ μακαρισμὸς ὑμῶν 

Ι4 γενομενον ΜΘ, ΤΆ Οε νβ γεννωμενον Μ' 

29 Ο6 (μ.ν»86) νς })ὲ 3 μεθα μήν νς ϑΒας 

6 μων Θ νς Ν᾽ 7 ΄δια Θεου 6 νς Ψὲ 
8 ΘΟν-Μ 14 τυμων ΜΚ'ΒΑ νς ᾿}ὲ μόόρ "" 
14 96 νς 333᾽ ο""4 15 που Θ νς )ὲ 15 'Θ ν- Μ 

ΟΥ̓ ΟΑΙΑΤΙΑΝ5 4:16-28 

Μαρτυρῶ γὰρ ὑμῖν ὅτι, εἰ δυνατόν, τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν 
ἐξορύξαντες οΖὰν ἐδώκατέ μοι. 16 “Ὥστε ἐχθρὸς ὑμῶν 
γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν 17 Ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς: 
ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε. 
18 Καλὸν δὲ ὁτὸ ζηλοῦσθαι ἐν καλῷ πάντοτε, καὶ μὴ μόνον 
ἐν τῷ παρεῖναί με πρὸς ὑμᾶς. 19 "'Τεκνία μου, οὗς πάλιν 
ὠδίνω "ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν! 20 Ἤθελον δὲ 
τταρεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἄρτι καὶ ἀλλάξαι τὴν φωνήν μου, ὅτι 
ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν. 

σαγαῇ δὯηα Ηδρδγ: ἵννο Γονοηδηίς 

21 Λέγετέ μοι, οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι, τὸν νόμον 
οὐκ ἀκούετε 22 Γέγραπται γὰρ ὅτι ᾿Αβραὰμ δύο υἱοὺς 
ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας. 
23 ᾿Αλλ᾽ ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ 
δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας “διὰ τῆς" ἐπαγγελίας, 24 ἅτινά ἐστιν 
ἀλληγορούμενα. Αὗται γάρ εἰσιν ' δύο διαθῆκαι, μία μὲν ἀττὸ 
Ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν ᾿Αγάρ. 
25 Τὸ “γὰρ ᾿Αγὰρ᾽ Σινᾶ ἴορος ἐστὶν ἐν τῇ ᾿Αραβίᾳ, 
συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν ᾿Ιερουσαλήμ, δουλεύει "δὲ μετὰ τῶν 
τέκνων αὐτῆς. 26 Η δὲ ἄνω ᾿Ιερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν, 
ἥτις ἐστὶ μήτηρ ὁπτάντων ἡμῶν. 27 Γέγραπται γάρ, 

«Εὐφράνθητι, στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα: 
᾿Ρῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα: 
Ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου 
Μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.» 

28 “Ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, κατὰ ᾿Ισαάκ, ἐπαγγελίας τέκνα 

τὰτὰπϑἱτττττϑπὰτἱτττϑτὰτπὰπὰππϊὀἔὀἁπππαϑσππσσασπσασσσσπνσσασσνσσσ στ  ΠΠΠΠΠΝΝΒΒΒΝΝΝΒΒΝΝΝΝΝΝΝΝΝΕΝΒΝΝΝΝΒΒΒΝΌΝΕΝΟΝΝΝ 

124 εἰσιν 3 6, γε νος τ αι ΝἘ, ΤᾺ 

15 926 νς ϑ)ὲ 18 96 (μ.ψ}46) νς δὲ 
19 τἴτεκνα Ν᾽Β νς ϑὲ ας 19 γξὥμεχρις ΝΒ νς ϑὲ ΑΓ 
23 δι 6 νς 3318 25 δε Αγαρ ΒΑ νς Μὲ; (γαρ κο; δε γ46) 
20 ὝγαρΘΟν-Μ 26 6 'νς 3 Α 28 "'υμεις γ468Β νς ϑὲκας 

27 15. 54:7 
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γζἐσμέν. 29 ᾿Αλλ᾽ ὥσπερ τότε ὁ κατὰ σάρκα γεννηθεὶς 

ἐδίωκε τὸν κατὰ Πνεῦμα, οὕτω καὶ νῦν. 30 ᾿Αλλὰ τί λέγει ἡ 

Γραφήϑ «ἼἜκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς, οὐ γὰρ 

μὴ κληρονομήσῃ ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ» τῆς 

ἐλευθέρας. 

31 Γ΄Αρα, ἀδελφοί, οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ τῆς 

ἐλευθέρας. 

Μαϊπίαϊπίπρ (Πτγστίαη ΕἸ ΡΘγίγ 

Τῇ ἐλευθερίᾳ οὖν ἦν “Χριστὸς ἡμᾶςϊ ἠλευθέρωσε, 

5 στήκετε, Τ καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε. 

2 Ἴδε, ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν περιτέμνησθε, 

Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει. 3 Μαρτύρομαι δὲ πάλιν 

παντὶ ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον 

τὸν νόμον ποιῆσαι. 4 Κατηργήθητε ἀπὸ “τοῦ Χριστοῦ, 

οἵτινες ἐν νόμῳ δικαιοῦσθε: τῆς -χάριτος ἐξεπέσετε "ἢ 

5 Ἡμεϊῖς γὰρ Πνεύματι ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης 

ἀπεκδεχόμεθα. 6 ᾽Εν γὰρ Χριστῷ ᾿Ιησοῦ οὔτε περιτομή 

τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ πίστις δι᾿ ἀγάπης 

ἐνεργουμένη. 

Βοουπηίηρ ἴῃ 6 (τ κιίαη Κδοθ 

7 ᾿Ετρέχετε καλῶς: τίς ὑμᾶς ἐνέκοψεν2 “τῇ ἀληθείᾳ μὴ 

πείθεσθαι 8 Ἣ πεισμονὴ οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς. 

9 Μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ. 10 ᾿Εγὼ πέποιθα εἰς 

ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε᾽ ὁ δὲ ταράσσων 

ὑμᾶς βαστάσει τὸ κρίμα, ὅστις "ἂν ἥ. ΤΙ ᾿Εγὼ δέ, ἀδελ- 

φοί, εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω, τί ἔτι διώκομαι Αρα 

..ἙἙαἙαἙαἙ.... ..-.-.--α--ς 

Ι4 εξεπεσετε Μρὶ νς εξεπεσατε ΜΙΟ, ΤΆ Οε 

27 ἐνεκοψεν ϑὲ Θ, ον νς ἀνεκοψε ΤΆ 

28 τΖεστε 5468 ν5 Ψίκας 30 Γκληρονομησει μ6ΧΒ ν5 ΜΑῸ 

21 γδιο ΝΒ νς ϑὲγ΄6; (ημεις δε ΑΟ) 1 (.}566) νς Ψὲὶ 

1 ΚΒΑ νς ϑὲς 1 τουν 6 (ι.»46) νς Μὲ 4 6 νς 34 

7 Ὅχ"ΒΑ νς Μϑὲγός, [0ε] 10 τεαν 6 ν5 Ψὲὶ 

30 Οφρη. 21:10 
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κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ. 12 Οφελον καὶ 

ἀποκόψονται οἱ ἀναστατοῦντες ὑμᾶς! 
13 'γμεῖς γὰρ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί: μόνον 

μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί, ἀλλὰ διὰ τῆς 
ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις. 14 ᾽Ο γὰρ πᾶς νόμος! ἐν ἑνὶ 
λόγῳ "πληροῦται, ἐν τῷ, «᾿Αγατπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς 
σεαυτόν.»2 15 Εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, 
βλέπετε μὴ οὑπτὸ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε. 

ΤΗΘ δρίπῖ ἂπα [ἢ 6 ΕἸΘ ἢ 

16 Λέγω δέ, Πνεύματι περιπατεῖτε καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς 
οὐ μὴ τελέσητε. 17 Ἢ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ 
Πνεύματος, τὸ δὲ Πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός, ταῦτα "Γ᾽ δὲ 
ἀντίκειται ἀλλήλοις, ἵνα μὴ ἃ ΓΞΖἂν θέλητε, ταῦτα ποιῆτε. 
18 Εἰ δὲ Πνεύματι ἄγεσθε, οὐκ ἐστὲ ὑπὸ νόμον. 

19 Φανερὰ δέ ἐστι τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ἐστι: 
ὁμοιχεία, πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, 20 εἰδωλολατρεία, 
φαρμακεία, ἔχθραι, ἔρεις,; Γζῆλοι, θυμοί, ἐξριθεῖαι, 

διχοστασίαι, αἱρέσεις, 21 φθόνοι, Θ' φόνοι, μέθαι, κῶμοι, καὶ 
τὰ ὅμοια τούτοις: ἃ προλέγω ὑμῖν καθὼς 92καὶ προεῖτον 
ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν Θεοῦ οὐ 
κληρονομήσουσιν. 

22 ᾽“Ο δὲ καρτὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, 
εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, 

"14 νομος ΜΘ, ΤΆ (Οε νξ λογος Μ᾿ 

214 σεαυτον Μ' 6, (ε νς εαυτον Μ'μῖδ, ΤΆ 

320 ἐρεῖς Μίσ, ΤΆ νϑ5 ἐρις ΜΗ͂ΝΒΑ, Ος 

14 "πεπληρωται 6 ν5 Μὲ 15 πὶ μΆ6κ" νς ϑϑὲας 

17 γ'γαρ γ΄ 6 "4.58 νς ἍέαΑο 17 ΒΑονς Ψϑὲκ 
17 γξΖεαν ΝΑ νς 395"; (-- 09) 19 96 (μ...46) νς Ψὲ 

20 "ζηλος Β ν5 ϑὲκο 21 οἸμέόχ νς ϑὲας 

21 ομόόχ:β γε 3ὲΑας 

14 ἴον. 19:18 
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23 “πραότης, ἐγκράτεια - κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι 

νόμος. 24 Οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ ἦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν 

τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. 

25 Εἰ ζῶμεν Πνεύματι, Πνεύματι καὶ στοιχῶώμεν. 26 Μὴ 

γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις" 

φθονοῦντες. 

Βρδι δπα 5ῃαγο ἴῃ Βυγαάθης 

᾿Αδελφοί, ἐὰν καὶ προληφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι 

παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν 

τοιοῦτον ἐν πνεύματι "πραότητος, σκοττῶν σεαυτὸν μὴ καὶ 

σὺ πειρασθῇς. 2 ᾿Αλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως 

γἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ. 3 Εἰ γὰρ δοκεῖ τις 

εἶναί τι, μηδὲν ὦν, “ἑαυτὸν φρεναπατᾷ.᾿ 4 Τὸ δὲ ἔργον 

ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ 

καύχημα ἕξει καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον. 5. Ἕκαστος γὰρ τὸ 

ἴδιον φορτίον βαστάσει. 

ΒΟ ὥρῃρίοιυς ἃπα ἢο Οοοῦ 

6 Κοινωνείτω δὲ ὁ κατηχούμενος τὸν λόγον τῷ 

κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς. 7 Μὴ πλανᾶσθε, Θεὸς οὐ 

μυκτηρίζεται: ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ 

θερίσει. 8οτι ὁ σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς 

σαρκὸς θερίσει φθοράν, ὁ δὲ σπείρων εἰς τὸ Πνεῦμα ἐκ τοῦ 

Πνεύματος θερίσει! ζωὴν αἰώνιον. 9 Τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες 

μὴ "ἐκκακῶμεν, καιρῷ γὰρ ἰδίῳ θερίσομεν, μὴ ἐκλυόμενοι. 

10 ΓΑρα οὖν ὡς καιρὸν ἔχομεν, ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν 

πρὸς πάντας, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως. 

μ᾿... ιΦ«ΔΦὋὖΨ΄΄.-.Ἐς.ς.:.--ς- -ο----- 

126 προκαλουμενοι ΜΘ, ΤΆ Οε νβ προσκαλουμένοι Μρ 

226 αλληλοις ΜΡΙΝΑΟ, ΤΆ Οε ν5 ἀαλληλοὺυς ΜΗ͂Ψ᾽Β 

310 εργαζωμεθα ΜΙΝΒ'Ο, ΤῊ (γ ν5 ἐεργαζομεθα ΜΡΙΑ νϑ 

εργασωμεθα μή 

23 “πραυτης Ὁ ν5 Ψ 24 Τιησου Ὁ, [(ε] ν5 9ὲγ4ς 

1 “πραυτητος ΜΆ ΝΒ νϑ5 ψϑέας 

2 Γαναπιληρωσετε Β ν5 ϑέκας; (ἀποπληρωσετε 545) 

3 6 νς ϑὶ 9 Γεγκακωμεν ΚΒ" Α νϑ8 ψὲς 
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ΤΊ ἤἼΙδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί! 
12 “οσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγ- 

κάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα “μὴ τῷ σταυρῷ 
τοῦ Χριστοῦ" διώκωνται. 13 Οὐδὲ γὰρ οἱ περιτετμημένοι! 
αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς 
περιτέμνεσθαι ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωντοαι. 

14 ᾿Εμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, δι᾽ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται 
κἀγὼ τῷ κόσμῳ. δ΄ Ἔν γὰρ Χριστῷ ᾿Ιησοῦ οὔτε" 
περιτομή τι "ΠΙσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. 
16 Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ᾽ 
αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ τοῦ Θεοῦ. 

Ραι!!Π΄ς ξαίθννοί! οἵ Ογαςθ 

17 Τοῦ λοιττοῦ, κότους μοι μηδεὶς παρεχέτω, ἐγὼ γὰρ τὰ 

στίγματα τοῦ '!Κυρίου ᾿Ιησοῦ ἐν τῷ σώματί μου 
βαστάζω. 

18. Ἢ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ 
πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί. ᾿Αμήν. 

113 περιτετμημενοι Μ'ὶμ458 νς περιτεμνομενοι ΜΡΙΝΑΟ, ΤᾺ Οε 

213 ὑμετερα ΨϑὲθΘ, οΥε νβ ημετερα ΤΆ 

12 “2.51 κας νβ ϑϑὲ; (τω σταυρω του Χριστοῦ ἰησου μη ν468Β) 

14 96 νς Ἅὲ 15 'ουτε γαρ μ46Β νς ϑϑέκας 
15 "εστιν Θ νς ὶ 17 Ἴησου Θ νς 33, ; (Κυριου Ιησου Χριστου ἈΝ) 
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Ρδ} τοῖς [6 δαϊπΐϑ ἰη Ερῆθϑυϑ 

Τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν Ξἐν ᾿εΕφέσῳν καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ 

᾿Ιησοῦ: 

2 Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ 

Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

Το ἴῃ Ρτγαὶϑθ οἵ Ηἰς Ἑἰοίγ 

3 Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 

Χριστοῦ, ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν 

τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ, 4 καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν 

αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου, εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ 

ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ 5 προορίσας ἡμᾶς 

εἰς υἱοθεσίαν διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν, κατὰ τὴν 

εὐδοκίαν τοῦ Ὁ λΉ μα ΤῸ αὐτοῦ, 6 εἰς ἔπαινον δόξης τῆς 

χάριτος αὐτοῦ “ἐν ἧ' ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ ἠγαπημένῳ, 

7 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, 

τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων, κατὰ “τὸν πλοῦτον" τῆς 

χάριτος αὐτοῦ 8 ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς ἐν πάσῃ σοφίᾳ 

καὶ φρονήσει 9 γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θελήματος 

αὐτοῦ, κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ 

͵ςὉςὉςὉῸὉῸὉρὉρΡρΡρΡρνρνρνρνρνψνψνψ.ω4 τ  .6ὅΨ͵͵ςἘς..ς..Ἐ....ςἘ--ἘςἘς. 

Ιη Ερῃροίδης Θ Ξ βέὅένΒαΟ 

Ἰ6 ηγαπημενω Φὴ) 6 (.Ο), οε νς αγαπημενὼ ΤᾺ 

1 “5468 νς κα 1 πρϑόχΒ"νς Ψ9ὲΑ, [(.] 

6 ς 6 (ᾳ.Ο) ν5 Ψὲ 7 ΄το πλουτος 6 (Β.0) ν5 ϑὲ 
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10 εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν, ἄνα- 

κεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, τὰ' ἐπὶ τοῖς 

οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς: ἐν αὐτῷ, 1] ἐν ᾧ καὶ 

ἐκληρώθημεν προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα 

ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θελήματος αὐτοῦ, 12 εἰς 

τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπταινον" δόξης αὐτοῦ τοὺς προηλτπικότας 
ἐν τῷ Χριστῷ: 13 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς, ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς 
ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν, ἐν ᾧ καὶ 
πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε τῷ Πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας 
τῷ ᾿Αγίῳ, 14 "ὅς ἐστιν ἀρραβὼν τῆς κληρονομίας ἡμῶν, εἰς 
ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως, εἰς ἔπαινον τῆς δόξης 

αὐτοῦ. 

Ραμ! Ργὰγο ἰοῦ ῃ6 Ερθοίδησ' 

δρίπ μα! Ρογσθρίίοη 

15 Διὰ τοῦτο καγώ, ἀκούσας τὴν καθ᾽ ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ 
Κυρίῳ ᾿Ιησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰς ττάντας τοὺς ἁγίους, 
16 οὐ παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν, μνείαν ϑΘὑμῶν 
ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, 17 ἵνα ὁ Θεὸς τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὁ Πατὴρ τῆς δόξης, δώῃ ὑμῖν 
πνεῦμα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ, 
18 πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας Ο'ὑμῶν 
εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ 
οΖκαὶ τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν 

τοῖς ἁγίοις 19 καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τῆς δυνάμεως 

αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ 
κράτους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ 20 ἣν ἐνήργησεν ἐν τῷ Χριστῷ 
ἐγείρας αὐτὸν ἐκ τῶν" νεκρῶν, καὶ "ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ 
ἐν τοῖς ἐπουρανίοις 21 ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας 

10 τα 3916 (ἃ.0), οὐ νς Ἐτε ΤᾺ 
210 ἐπὶ Μμρ' μ΄ 6χΒ, Οὐ νβ εν ΜΡίᾳα, ΤῈ 

312 εἐπταινον Ψὲ ΝΒ, ογε. νς Ἔτης Α, ΤΆ 

418 καρδιας ΨὲθΘ (.0), Οε νβ διανοιας ΤΆ 
520 των Μρὶμῖ6 νΥς -- ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΤΆ Οἵ 

14 το γμῖ6ΒΑ νς Μὰ 16 96 (ᾷφὄἰ(Ο νς Ψὲὶ'ὀ ΟἠΤΓΒᾶοΙμ468 νς ΨέκΑ, [Ὁ] 
18 926 (μ.0) νς Μὶ 20 Γκαθισας ΜΒΑ ν5 ᾿ὲ 
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καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόματος 

ὀνομαζομένου οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ 

μέλλοντι. 22 Καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, 

καὶ αὐτὸν ἔδωκε κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἘΚ ΛΠΟΙα; 23 ἥτις 

ἐστὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ' πάντα ἐν πᾶσι 

πληρουμένου. 

γοι Ατὸ ϑανθα Ὀγ αγᾶςθ Τῆγουρῇ Βαϊΐῃ 

Καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι καὶ ταῖς 

2. ἁμαρτίαις Τ, 2 ἐν αἷς ποτε περιεπατήσατε κατὰ τὸν 

αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου, κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας 

τοῦ ἀέρος, τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς 

υἱοῖς τῆς ἀπειθείας: 3 ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς πάντες ἄνε- 

στράφημέν ποτε ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς σαρκὸς ἡμῶν, 

ἸΟΙοῦντες τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν, καὶ 

γΓἦμεν τέκνα φύσει ὀργῆς ὡς καὶ οἱ λοιποί: 4 ὁ δὲ Θεός, 

πλούσιος ὧν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ 

ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, δ καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς 

παραπτώμασι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ - χάριτί ἐστε 

σεσῳσμένοι - 6Θκαὶ συνήγειρε καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς 

ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, 7 ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς 

αἰῶσι τοῖς ἐπερχομένοις (τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον" τῆς 

χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 

δὃδ͵Τ,ῇῃ γὰρ χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι διὰ “τῆς πίστεως: καὶ 

τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον: 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή 

τις καυχήσηται. 10 Αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν 

Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς προητοίμασεν ὁ 

Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιττατήσωμεν. 

Βτουρῃΐ Νϑᾶγ Όγ ἴΠμ6 ΒΙοοα οἵ (ηϑῖ 

ΤΊ Διὸ μνημονεύετε ὅτι “ὑμεῖς ποτεῖ τὰ ἔθνη ἐν σαρκί - 

οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς ἐν 

ασϑσπὐππϊὀ-πυυδυδἂνδᾶἂιννιθθθϑέ.Ό.ΌΌΌΌ:λΆΨΨΨ.ΨΨμἭΨ “ο
ν πα σαππαπσαπ΄πππππσσαπασπσσσσσππσσσιι 

123 τὰ Ψὲ6 (μ.Ο), οὐ νς -- ΤΆ 

1 τυμων γόΝΒ (εαυτων Αν5 Μ 3 τημεθα ψόόνΒ νς 33 Α 

7 το ὑπερβαλλον πλουτος ψῖ6ΒΑ ν5 Μιὶ; (-- νεῦϑ8 μ") 

8 ὉΧΒ νς Ψὲα 11 “6 (ἡ νς ϑὶ 
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σαρκὶ χειροποιήτου - ΟἸΊ2 ὅτι ἦτε ϑὲν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ 

χωρὶς Χριστοῦ, ἀπηλλοτριωμένοι τῆς πολιτείας τοῦ ᾿Ισραὴλ 

καὶ ξένοι τῶν διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας, ἐλπίδα μὴ ἔχοντες 

καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ. 13 Νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ὑμεῖς οἵ 

ποτε ὄντες μακρὰν “ἐγγὺς ἐγενήθητεϊ ἐν τῷ αἵματι τοῦ 

Χριστοῦ. 

(Πτοῖ ’Ις Ουγ ΡρᾶςΘ ἂηα (ογπρϑίοίοῃθ 

14 Αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ 

ἀμφότερα ἕν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, 

15 τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ, τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν 

ἐν δόγμασι καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν "ἑαυτῷ 

εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον, ποιῶν εἰρήνην, 16 καὶ ἀπο- 

καταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ Θεῷ 

διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ. 17 Καὶ 
ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν' τοῖς μακρὰν καὶ Τ τοῖς 

ἐγγύς. 18 “Ὅτι δι᾽ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ 

ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ Πνεύματι πρὸς τὸν Πατέρα. 19 Αρα οὖν 

οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ Τ συμπολῖται τῶν 

ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ, 20 ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ 

τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος 

ἀκρογωνιαίου “αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ," 21 ἐν ᾧ πᾶσαξ 

οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ, 

22 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ 
Θεοῦ ἐν Πνεύματι. 

ΚονρίαίἊ. οη οἵ ἴῃ 6 Μγϑοΐθιγ 

3 Τούτου χάριν ἐγὼ Παῦλος, ὁ δέσμιος τοῦ Χριστοῦ 

Ο᾽ἸΙησοῦ ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν 2 -- εἴ γε ἠκούσατε τὴν 

117 υμιν ΜΡῚΘ (μ.0), ΤΆ Οε νβ5 ημιν Μ' 

221 πασα 9ὲ "ΒΒ, Οὐ νς Ἕη ΑΟ, ΤᾺ 

12 ὍΝ ΒΑ νς 3ὲγμ45: 13 φἜΝΒΑ νς 9) 
15 Γαυτω 6 (μ.0) ν5 Μὲ 17 τειρηνην Θ (μ.Ο) νς Μὲ 

19 Τεστε 6 (μ.μ46) νς ϑὲ 
20 'αυτου Χριστου ἰΙησου ΒΑ ν5 ὲς; (του Χριστου Ν᾽) 

1 οκ"νς Ψὲ6, [(ε] 



2:9:19 ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5δ6 

οἰκονομίαν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τῆς δοθείσης μοι εἰς ὑμᾶς, 

30ὅτι κατὰ ἀποκάλυψιν "ἐγνώρισέ μοι τὸ μυστήριον, καθὼς 

προέγραψα ἐν ὀλίγῳ, 4 πρὸς ὃ δύνασθε ἀναγινώσκοντες 

νοῆσαι τὴν σύνεσίν μου ἐν τῷ μυστηρίῳ τοῦ Χριστοῦ, 5 δ' 

ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, 

ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ 

προφήταις ἐν Πνεύματι, 6 εἶναι τὰ ἔθνη συγκληρονόμα καὶ 

σύσσωμα καὶ συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας οΟαὐτοῦ ἐν “τῷ 

Χριστῷ" διὰ τοῦ εὐαγγελίου, 7 οὗ "ἐγενόμην διάκονος κατὰ 

τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, “τὴν δοθεῖσάν᾽" μοι κατὰ 

τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 

ΡυΓροΟσ56 οἱ [6 Μγϑίθιγ 

8 ᾿Εμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων" ἁγίων ἐδόθη ἡ χάρις 

αὕτη, ϑἐν τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι “τὸν ἀνεξιχνίαστον 

πλοῦτον) τοῦ Χριστοῦ, 9 καὶ φωτίσαι ϑττάντας τίς ἣ 

οἰκονομίαξΣ τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν 

αἰώνων ἐν τῷ Θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι "διὰ ᾿Ιησοῦ 

Χριστοῦνλ 10 ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς 

ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας ἡ 

πολυποίκιλος σοφία τοῦ Θεοῦ, 11] κατὰ πρόθεσιν τῶν 

αἰώνων ἣν ἐποίησεν ἐν Τ Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, 

12 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν παρρησίαν καὶ ὁτὴν προσαγωγὴν ἐν 

πεποιθήσει διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ. 13 Διὸ αἰτοῦμαι μὴ 

γἐκκακεῖν ἐν ταῖς θλίψεσί μου ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις ἐστὶ δόξα 

ὑμῶν. 

σα σσυσαδαδασδαδνοοοο.... ΄Ἷ΄τ΄ὐ΄σὐπὐὔὐσσσσσσσαι 

Ι5ὸ Ψ3ὲ 6, οεινς Ἔεν ΤᾺ 

25 Πνευματι ΜΟ, ΤΆ Οε νς τ Αγιω Μ' 

38 παντων Μὲθ, οὐ νς των ΤᾺ 

49 οἰκονομια ΨὲΘ, ΟΥ νς κοινωνια ΤΆ 

3 ομάδΒ νς ΨέκΑΟ, [0ε] 3 Γγεγνωρισθη Θ ν5 ὶ 

696 νς Μὲ 6 ΄χριστω ἰησου Θ ν5 Μὶ 

7 τγεγενηθην Θ ν5 3ὲο 7 της δοθεισης Θ ν95 Μὲ 

8 6 νς Μὲ 8 ΄το ανεξιχνιαστον πλουτος Ὁ ν5 Ψνὶ 

9 Ὅν "ᾳ νς Μϑὲγμῖ6Βς, [σε] 9 Π6 νς Ψὲ 11 ττω 6 νς Ψϑὲκ" 

12 96 νς ϑϑὲς 13 γεγκακειν δὶ (ρΡ5) (Βἢ) (Α) ν5 ψὲς 
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Αρρτρεϊαίίοη οὐ [Π 6 Μγϑοίθιγ 

14 Τούτου χάριν κάμπτω τὰ γόνατά μου πρὸς τὸν 

Πατέρα πτοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 15 ἐξ οὗ πᾶσα 

πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται, 16 ἵνα "δώῃ 

ὑμῖν, κατὰ “τὸν πλοῦτον᾽ τῆς δόξης αὐτοῦ, δυνάμει 

κραταιωθῆναι διὰ τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ εἰς τὸν ἔσω 

ἄνθρωπον, 17 κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν 

ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἐν ἀγάπῃ ἐρριζωμένοι καὶ τεθε- 

μελιωμένοι, 18 ἵνα ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι σὺν πᾶσι 

τοῖς ἁγίοις τί τὸ πλάτος καὶ μῆκος καὶ βάθος καὶ ὕψος," 

19 γνῶναί τε τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην 

τοῦ Χριστοῦ, ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ 

Θεοῦ. 

20Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπερ- 

εκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν, κατὰ τὴν 

δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν, 21 αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ 

ἐκκλησίᾳ Τ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ 

αἰῶνος τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

νναϊκ η πιῖγ 

4 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγώ, ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ, ἀξίως 
περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, 2 μετὰ πάσης 

ταπεινοφροσύνης καὶ “πραότητος, μετὰ μακροθυμίας, 

ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, 3 σπουδάζοντες τηρεῖν 

τὴν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης. 
4 Ἕν σῶμα καὶ ἕν Πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ 

ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν: 5 εἷς Κύριος, μία πίστις, ἕν 
βάπτισμα, 6 εἷς Θεὸς καὶ Πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ τάντων καὶ 
διὰ ττάντων καὶ ἐν ττᾶσιν ἡμῖν 

Ι6 ημιν 33ὲ νς -- 6, οε νβ. ὑμιν ΤᾺ 

14 Π6 νς ϑὲ 16 γδω 6 ν95 Μὲ 16 ΄το πλουτος Θ νς 

18 “321 γῖόΒο νς Ψὲκαᾳ 21 Τκαι 6 νς ὶ 

2 “πραυτητος ΝΒΟ ν5 ϑὲέα 



4:7-,ὃ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5 δὃ 

Εαςῇ Βοίίθνογ Ηδ5 ἃ δρί γα! Οὐ 

7 “Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον 

τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. ὃ Διὸ λέγει, 

«᾿Αναβὰς εἰς ὕψος ἠχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν 

οΚαὶ ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρώποις.» 

9 Τὸ δὲ «᾿Ανέβη,» τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη “πρῶτον 

εἰς τὰ κατώτερα οΖμέρη τῆς γῆς 10 Ὁ καταβάς, αὐτός 

ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα 

πληρώσῃ τὰ πάντα. Τ| Καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν 

ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, 

τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς τὸν 

καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας εἰς οἰκοδομὴν 

τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 13 μέχρι καταντήσωμεν' οἱ 

πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως 

τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ 

πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, 14 ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, 

κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς 

διδασκαλίας, ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ, 

πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης, 15 ἀληθεύοντες δὲ ἐν 

ἀγάπῃ αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλή, 

(ὁ Χριστός," 16 ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα συναρμολογούμενον καὶ 

συμβιβαζόμενον διὰ πάσης ἁφῆς τῆς ἐπιχορηγίας, κατ᾽ 

ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους, τὴν αὔξησιν τοῦ 

σώματος ποιεῖται εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ. 

Ριι οα ἴῃ Νὸνν Μδη 

17 Τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν Κυρίῳ, μηκέτι ὑμᾶς 

περιπατεῖν καθὼς καὶ τὰ ὁλοιπὰ ἔθνη περιπατεῖ ἐν 

ματαιότητι τοῦ νοὸς αὐτῶν, 18 Γἐσκοτισμένοι τῇ διανοίᾳ, 

ὄντες ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦ Θεοῦ, διὰ τὴν 

σασθαι ὍἝὍι σ“΄απαπασα σαν 

113 καταντησωμεν ΜΘ, ΤΆ Οἐ νβ καταντησομεν Με 

8 ὁμόόκ'ὰ νς Ψὲ ΒΟ" 9 ΟἹΒ νς 8 9 ο2μάδ γς 3) 6, [Οε] 

15 ἴΧριστος Θ ν5 Μὲ (του Χριστου 545) 17 96 (ᾳ.Ο) νς Μὲ 

18 γεσκοτωμενοι Θ (μ.0) ν5 ὲὶ 

8 ΡΞ. 68:18 

589 ΕΡΗΕΘΙΑΝ5 4:19-32 

ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἐν αὐτοῖς, διὰ τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας 
αὐτῶν, 19 οἵτινες ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς τταρέδωκαν τῇ 
ἀσελγείᾳ εἰς ἐργασίαν ἀκαθαρσίας πάσης ἐν πλεονεξίᾳ. 
20 Ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τὸν Χριστόν, 271 εἴ γε 
αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε, καθώς ἐστιν 
ἀλήθεια ἐν τῷ ᾿Ιησοῦ, 22 ἀποθέσθαι ὑμᾶς, κατὰ τὴν 
προτέραν ἀναστροφήν, τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν 
φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης, 
23 ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν, 24 καὶ 

ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ Θεὸν 
κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας. 

0. Νοῖ Οτίθνθ ἴῃ6 δρίπὶ οἱ αοα 

25 Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος, «λαλεῖτε ἀλήθειαν 
ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ,» ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων 
μέλη. 26 «᾽ Οργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε»- ὁ ἥλιος μὴ ἐπι- 
δυέτω ἐπὶ ὁτῷ παροργισμῷ ὑμῶν, 27 μηδὲ δίδοτε τότον 
τῷ διαβόλῳ. 28 ᾽Ο κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω, μᾶλλον δὲ 
κοπιάτω, ἐργαζόμενος τὸ ἀγαθὸν ταῖς χερσίν,2 ἵνα ἔχῃ 
μεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι. 29 Πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ 

τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσθω, ἀλλ᾽ εἴ τις ἀγαθὸς 
πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας, ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσι. 
30 Καὶ μὴ λυπεῖτε τὸ Πνεῦμα τὸ ἽἍΔγιον τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾧ 
ἐσφραγίσθητε εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως. 31 Πᾶσα πικρία 
καὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ καὶ βλασφημία ἀρθήτω ἀφ᾽ 
ὑμῶν, σὺν πάσῃ κακίᾳ. 32 Γίνεσθε “δὲ εἰς ἀλλήλους χρηστοί, 
εὔσπλαγχνοι, χαριζόμενοι ἑαυτοῖς, καθὼς καὶ ὁ Θεὸς ἐν 
Χριστῷ ἐχαρίσατο ἡμῖν. 

127 μηδε 33) 6 (.0), ον νβ μητε ΤᾺ 

228 το ἀαγαθον ταις χερσιν Μ', ΤΆ ν5 το αγαθον ταις Ιδιαις χερσιν 

Μρὶ νς ταῖς Ιδιαιῖς χερσιν το ἀαἀγαθον Ν'Α, [0] ν5 ταῖς χερσιν ΤΟ 

αγαθον μῖ5Β 

332 ημιν ΜΒ νς υὑμιν μῖὅ κα, ΤΆ Οε 

26 Ὅν "ΒΑ νς Μὴ, [οε] 32 Ομά6 γς 9ὲ κα, [(ε] 

25 Ζοςεῇ. 8:16 26 5. 4:4 
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γναϊκ πη ἰονθ 

Γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ Θεοῦ, ὡς τέκνα ἀγαπητά, 

2 καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς 

ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν 

προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ Θεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας. 

3 Πορνεία δὲ καὶ “πᾶσα ἀκαθαρσίαν ἢ πλεονεξία μηδὲ 

ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, καθὼς πρέπει ἁγίοις, 4 καὶ αἰσχρότης 

καὶ μωρολογία ἢ εὐτραπελία, “τὰ οὐκ ἀνήκοντα," ἀλλὰ 

μᾶλλον εὐχαριστία. 5 Τοῦτο γάρ "'ἐστε γινώσκοντες ὅτι 

πᾶς πόρνος ἢ ἀκάθαρτος ἢ πλεονέκτης, "Ζὅς ἐστιν 

εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ 

Χριστοῦ καὶ Θεοῦ. 6 Μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λόγοις, 

διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς 

ἀπειθείας. 7 Μὴ οὖν γίνεσθε συμμέτοχοι αὐτῶν. ὃ τε 

γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ. 

γναὶκ ἰπ ιρῃΐ 

Ως τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε -- 9 ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ 

γπνεύματος ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ 

ἀληθείᾳ -- 10 δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ. 

11 Καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ 

σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε. 12Τὰ γὰρ κρυφῇ 

γινόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν. 13 Τὰ δὲ 

πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται, πᾶν γὰρ 

τὸ φανερούμενον φῶς ἐστι. 14 Διὸ λέγει, 

“Ἔγειρε, ὁ καθεύδων, 

Καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, 

Καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός." 

νναϊκ 'η γνιοαοπὴ 

15 Βλέπετε οὖν “πῶς ἀκριβῶςϊ περιπατεῖτε, μὴ ὡς 

ἄσοφοι, ἀλλ᾽ ὡς σοφοί, 16 ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι 

114 ἐγειρε Ψὲ6 (.0), σε νβ ἐγειραι ΤΆ 

3 “6 (μ.Ο)νς 4 ΄α οὐκ ανηκεν 6 (ᾳ.Ο0) ν5 Μὲ 
δΓστε 6 (μ.Ο)ν.  Μ 5 Γ2Ζρ μέν νς ἍΨΙΑ 

9γφωτος ΝΒΑ νς Μὲμγμ᾽ο 15 γέόκ" νς Ψία 

591 ΕΡΗΕΘΙΑΝ5 5:17-30 

αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι. 17 Διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες, 
ἀλλὰ Γσυνιέντες τί τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. 1δὃ Καὶ μὴ 

μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν 
Πνεύματι, 19 λαλοῦντες ἑαυτοῖς Τ ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ 
δαῖς πνευματικαῖς, ἄδοντες καὶ ψάλλοντες 9 ἐν τῇ καρδίᾳ 
ὑμῶν τῷ Κυρίῳ, 20 εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων 
ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τῷ Θεῷ καὶ 
Πατρί, 21 ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Θεοῦ" 

Ηυςρᾶπας ἀπα ννίνος ᾿ϑρίςεϊ (τοὶ ἀπα ἴῃ 6 (ῃυζοῇ 

22 Αἱ γυναῖκες, τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν Θὑποτάσσεσθε, ὡς 
τῷ Κυρίῳ, 23 ὅτιξ ἀνήρ ἐστι κεφαλὴ τῆς γυναικὸς ὡς καὶ ὁ 
Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, “καὶ αὐτός ἐστι Σωτὴρ 
τοῦ σώματος. 24 ᾿Αλλ᾽ Γὥσπερ ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται 
τῷ Χριστῷ, οὕτω καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς Οἰδίοις ἀνδράσιν ἐν 
τταντί. 

25 Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας ϑἑαυτῶν, καθὼς 
καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν 
παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς, 26 ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ, καθαρίσας 
τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι, 27 ἵνα παραστήσῃ 
Γαὐτὴν ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον ἢ 
ῥυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ᾽ ἵνα ἡ ἁγία καὶ ἄμωμος. 
28 Οὕτως “ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες) ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν 
γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα. ᾽Ο ἀγαττῶν τὴν ἑαυτοῦ 
γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγατᾷ. 29 Οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ 
σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλ᾽ ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτήν, καθὼς 
καὶ ὁ "Κύριος τὴν ἐκκλησίαν. 30 Ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ 

121 Θεου Μ', ΤᾺ νβς Χριστου ΜΡ (.0), Οε 

223 οτι 3316 (ἃ.Ο), σε νς Ἐο ΤᾺ 

17 Γσυνιετε Θ (ᾳ.Ο) νς Μὲ 19 Τεν μ46Β νς Ἅὲ κα 
19 ογμέόμ:Β νς 14 22 ὁμ468 νς Δὲ (ὐποτασσεσθωσαν ΝΑ) 

23 αυτος Θ (Β.6) νς ψὲὶ 24 τως ΝΑ νϑ Ἅ; (--Β; οτι μ46) 

24 ομέόμ νς Ἅ᾽Α 25 ΟνΒΑ νς Μὲ 27 ταυτος Θ (μ.Ο) νς Μὲ 

28 ΄οφειλουσιν κατ οἱ ανδρες ψμ26Β, [0] ν5 ΜῈΝ; (και οἱ ανδρες 

οφειλουσιν Α) 29 Χριστος Θ (Β.0) ν» Μ 
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σώματος αὐτοῦ, Ξἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ὀστέων 

αὐτοῦν 31 «᾿Αντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος ο'τὸν 

πατέρα 9Ζαὐτοῦ καὶ ὁ΄τὴν μητέρα, καὶ προσκολληθήσεται 

πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα 

μίαν.» 32 Τὸ μυστήριον τοῦτο: μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς 

Χριστὸν καὶ εἰς! τὴν ἐκκλησίαν. 33 Πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ᾽ 

ἕνα, ἔκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς 

ἑαυτόν, ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα. 

ΕΠ] Ηοποῦ δηα ξαϊμθεγ Νυγίωγθ 

Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν δὲν Κυρίῳ,Ν 

τοῦτο γάρ ἐστι δίκαιον. 2 «Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ 

τὴν μητέρα,» ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελία, 3 «ἵνα 

εὖ σοι γένηται καὶ ἔσῃ μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς.» 4 Καὶ οἱ 

πατέρες, μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἀλλ᾽ ἐκτρέφετε 

αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου. 

ςργνηΐς, Μδοΐθις, ἃηα ἴῃ 6 Μαςίθυ 

5 Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε τοῖς κυρίοις κατὰ σάρκα" μετὰ 

φόβου καὶ τρόμου, ἐν ἁπλότητι τῆςΖ καρδίας ὑμῶν, ὡς τῷ 

Χριστῷ, 6 μὴ κατ᾽ ὀφθαλμοδουλείαν ὡς ἀνθρωπάρεσοσκοι, 

ἀλλ᾽ ὡς δοῦλοι ὁτοῦ Χριστοῦ ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ 

Θεοῦ ἐκ ψυχῆς, 7 μετ᾽ εὐνοίας δουλεύοντες ὡς" τῷ Κυρίῳ 

καὶ οὐκ ἀνθρώποις, 8 εἰδότες ὅτι ἐάν τι ἕκαστος ποιήσῃ 

ἀγαθόν, τοῦτο "κομιεῖται παρὰ τοῦ Κυρίου, εἴτε δοῦλος 

εἴτε ἐλεύθερος. 

132 εἰς ΜγΜΈόνΑ, ΤΆ οἵ νβ -- ΜΒ 

25 τῆς ΜΨῖΒΑ, ΤῊ (γε ν9 -Μίν 

37 ὡς ΜΡΙ͂ΝΒΑ, Οε νς -- ΜΡὶ, ΤᾺ 

48 εαν τι εκαστος ποιηση Μ νϑ5 εκαστος Ο εαν ποιησή Α ν5 0 ξᾶν 

τι ἑκαστος ποιηση ΤᾺ νϑ5 εαν ποιηση εκαστος δ" ν5 ἕκαστος ξαν ΤΙ 

τποιηση Β, ὧς 

30 ΠΕ (ᾳᾳ( .Ο νς ἍΝ 321 ΟἹ 38 γς ϑέγμέόκα, [(ε]} 

31 ο2μάδγ»Β νς ἍὲΑ 1 ΞΒ νς ϑέγέθκα, [0] 

5 5231 ΝΒΑ νς ΨὲγμἪὁ 6 Ὅν ΒΑ νς Ψὲ 
8 Γκομισεται Θ᾽ (.Ὁ) ν5 θὲ 8 96 ((.Ο)ν.  Μ 

31 Ορθηῃ. 2:24 2,3. ἔχ. 20:12; θεῖ. 5:16 

593 ΕΡΗΕΘΙΑΝ5 6:9-20 

9 Καὶ οἱ κύριοι, τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς αὐτούς, ἀνιέντες 
τὴν ἀπειλήν, εἰδότες ὅτι καὶ “ὑμῶν αὐτῶν" ὁ Κύριός ἐστιν 
ἐν οὐρανοῖς, καὶ προσωποληψία οὐκ ἔστι τταρ᾽ αὐτῷ. 

Ρυΐοη ἴῃ 6 Ρᾶπορίγ οἵ Θοα 

10 “Τὸ λοιπόν," ΄“Σἀδελφοί μου, ἐνδυναμοῦσθε" ἐν Κυρίῳ 

καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. Τ1Τ ᾿Ενδύσασθε τὴν 
πανοτλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς 
τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου. 12 “Οτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη 
πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς 
ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ 
αἰῶνοςΝ τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς 
ἐπουρανίοις. 13 Διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν τανοπλίαν τοῦ 
Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ, 

καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι. 114 Στῆτε οὖν 
περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ 
ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης, 75 καὶ 

ὑτοδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου 
τῆς εἰρήνης, 16 Γἐπὶ πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς 
πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ 
οτὰ πεπυρωμένα σβέσαι: 17 καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ 

σωτηρίου δέξασθαιἶ, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ὅ 
ἐστι ῥῆμα Θεοῦ, 18 διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως 
προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν Πνεύματι, καὶ εἰς αὐτὸ 
οτοῦτο ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει 
περὶ τάντων τῶν ἁγίων, 19 καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μοι δοθῇξ 
λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι 
τὸ μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου 20 ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν 
ἁλύσει, ἵνα ἐν αὐτῷ παρρησιάσωμαι ὡς δεῖ με λαλῆσαι. 

117 δεξασθαι 3ὲ Α νς δεξασθε μ΄6ΧΝΒ, ΤΆ Οε 
219 μοι δοθη Μὲ ΒΑ, Οε νβ δοθη μοι κ" ν5 μοι δοθειη ΤΆ 

9 'αυὑτων και ὑμων γ}46ΒΑ (εαυτων ἴογ αὐτῶν κἢ) νς Μὶὰ 

10 “!του λοιπου 6 (ᾳ.Ο) νς Μὲ 
10 “Ζενδυναμουσθε κ" (δυναμουσθε μ46Β) νς Ξ3ὲ (ενδυναμουσθε 

αδελφοι ΑἹ) 12 56 (μ.Ο) νς Ἅὲ 

16 "εν γνϑόνβ νς ΨἍὲΑ 16 9.468 νς ΨϑὲκΑ, [(ε] 

18 ΟνΒΑ νς ψϑὲ 



6:21-24 ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 594 

Ραυ]΄ς Οτθοίϊηρ οἱ γᾶςθ 

21 Ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς τὰ κατ᾽ ἐμέ, τί πράσσω, 

πάντα ὑμῖν γνωρίσει" Τυχικὸς ὁ ἀγαττητὸς ἀδελφὸς καὶ 

πιστὸς διάκονος ἐν Κυρίῳ, 22 ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς 

αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς 

καρδίας ὑμῶν. 

23 Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἀγάπη μετὰ πίστεως ἀπὸ 

Θεοῦ Πατρὸς καὶ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 24 Ἢ χάρις μετὰ 

πάντων τῶν ἀγαπώντων τὸν Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν 

ἐν ἀφθαρσίᾳ. 9 Αμήν. 

ασαασπδασααααασαααααασααιιιιιιι 
πο ς΄ 9ς9ςῷ0ὦ9ς΄ᾳ0ΟΟὕἸὐὐππππ΄΄πππὰὰὰσ 

σαι 

21 “γέ νς ἍὲΑ 24 Ο6 (ᾳ.Ο) νος Μὲ 

ΠΡῸΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 

Ραμ} τθοῖίς [Π6 δαί ηΐϑ ἰη ΡΏΠΙΡΡΙ 

ΕΣ: ΑΥΛΟΣ καὶ Τιμόθεος, δοῦλοι “ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ," 
ΧΟΒ Πᾶσι τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν 
Φιλίπποις, σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις: 

2 Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ 

Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

Ραμ! ΤΆ ΔηΚος ἃηα Ργαΐθθ5 (οὐ ἴογ ἴῃ 6 ΡῃΠΙρρίαης 

3 Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν, 

4 πάντοτε ἐν πάσῃ δεήσει μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν μετὰ 

χαρᾶς τὴν δέησιν ποιούμενος, 5 ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς 

τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ Τ πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν, 

6 πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον 

ἀγαθὸν ἐπιτελέσει "ἄχρις ἡμέρας Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ- 7 καθώς 

ἐστι δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπτὲρ πάντων ὑμῶν, διὰ τὸ 

ἔχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς, ἔν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ ἐν 

τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου, συγκοινωνούς 

μου τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας. 8 Μάρτυς γάρ μού 

οἐστιν ὁ Θεός, ὡς ἐπιττοθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις 

Σ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.᾿ 9 Καὶ τοῦτο προσεύχομαι, ἵνα ἡ ἀγάπη 

ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει καὶ 

πάσῃ αἰσθήσει, 10 εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τὰ διαφέροντα, 

Ιη ΡΗΠΙρρίαη5 Θ Ξ μένα ΓΟ 

Ι6 Χριστου ἰΙησου ΜΡ γ»ΆΉ6Β, Οε νβ Ιησου Χριστου ΜΙΝΑ, ΤΆ 

27 εν 33 γῖόκΒ, γε νς -- Α, ΤᾺ 

1 ΝΒ νς Μὲ 5. ττης 6 (μ.0) ν5 Μὲ 6 “αχρι Θ (ᾳ.Ο) ν5 )}ὲ 

8 Ομ 6 κΒ νΩ ΨΙΑ 8 “6 (μ.Ο)νς Ψὲ 

595 
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ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς καὶ ἀπρόσκοτποι εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, 

ΤΊ πεπληρωμένοι "'καρττῶν δικαιοσύνης "Ζτῶν διὰ ᾿Ιησοῦ 

Χριστοῦ εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον Θεοῦ. 

(ῃτίςῦ [5 Βοίηρ Ργθασῆρα 

12 Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί, ὅτι τὰ κατ᾽ ἐμὲ 

μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν, 13 ὥστε 

τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ 

πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσι, 14 καὶ τοὺς πλείονας 

τῶν ἀδελφῶν ἐν Κυρίῳ, πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου, 

περισσοτέρως τολμᾶν ἀφόβως τὸν λόγον λαλεῖν. 15 Τινὲς 

μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν, τινὲς δὲ καὶ δι᾽ εὐδοκίαν τὸν 

Χριστὸν κηρύσσουσιν: 16 οἱ μὲν “ἐξ ἐριθείας τὸν Χριστὸν 

καταγγέλλουσιν, οὐχ ἁγνῶς, οἰόμενοι θλῖψιν "ἐπιφέρειν 

τοῖς δεσμοῖς μου, 17 οἱ δὲ ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς 

ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι." 18 Τί γάρ Πλὴν ἴ 

παντὶ τρόπῳ, εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ, Χριστὸς κατ- 

αγγέλλεται, καὶ ἐν τούτῳ χαίρω, ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι. 

ΤΟ [νθ ἰς (ῇἢτγιοῖ 

19 Οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν διὰ 
τῆς ὑμῶν δεήσεως καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ Πνεύματος ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ, 20 κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου 
ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι, ἀλλ᾽ ἐν πάσῃ παρρησίᾳ, ὡς 
πάντοτε, καὶ νῦν, μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σώματί 
μου, εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου. 21 ᾿Εμοὶ γὰρ τὸ ζῆν 
Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. 22 Εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί, 
τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου: καὶ τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω. 
23 Συνέχομαι δὲ' ἐκ τῶν δύο, τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ 

ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι, πολλῷ ᾿μᾶλλον κρεῖσσον. 

123 δε 3) 6 (ἃ.0), Ογ νβ γαρ ΤΆ 

ΤΊ γ'καρπον Θ (μ.0) ν95 Μ Τ1 ΓΖτον γμῖόνᾳ νς Μ; (-- Β) 
16.17 “16-24 14 15 1-13 ΚΒΑ νς ΜὶῚ 
16 "εγειρειν ΒΑ ν5 Μὲ 18 Τοτι Θ (ᾳ.Ο) νς ϑϑὲ 
23 τγαρ ΌΘ, [Οἐ] ν5 ϑϑὲκ" 
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24 Τὸ δὲ ἐπιμένειν ϑὲν τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι᾽ ὑμᾶς. 

25 Καὶ τοῦτο πεττοιθώς, οἶδα ὅτι μενῶ καὶ Γσυμπταραμενῶ 

πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως, 

26 ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐν 

ἐμοὶ διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς. 

σἰγίνίηρ ἃΠη6 δυΐίξογίπρ ίογ (ἢγὶοῖ 

27 Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πο- 

λιτεύεσθε, ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑμᾶς εἴτε ἀπών, 

γἀκούσω τὰ περὶ ὑμῶν, ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι, μιᾷ 

ψυχῇ συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου, 28 καὶ μὴ 

πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων, ἥτις “αὐτοῖς 

μέν ἐστιν᾽ ἔνδειξις ἀπωλείας, "ὑμῖν δὲ σωτηρίας, καὶ τοῦτο 

ἀπὸ Θεοῦ. 29 Ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ 

μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ 

πάσχειν, 30 τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον εἴδετε ἐν ἐμοὶ 

καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί. 

ι(πἰγ Τῆγουρσῇ ΗΠ γ 

Εἴ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι παραμύθιον 

2 ἀγάπης, εἴ τις κοινωνία Πνεύματος, εἴ τις σπλάγχνα 

καὶ οἰκτιρμοί, 2 πληρώσατέ μου τὴν χαράν, ἵνα τὸ αὐτὸ 

φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, σύμψυχοι, τὸ ἕν 

φρονοῦντες, 3 μηδὲν “κατὰ ἐριθείαν "ἢ κενοδοξίαν, ἀλλὰ 

τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας 

ἑαυτῶν. 4 Μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος Γ"'σκοπεῖτε, ἀλλὰ καὶ 
τὰ ἑτέρων Γξἕκαστος. 

130 εἰδετε Μ"“6, οὲ νς ιδετε ΤᾺ 
21 τις 3ὲ 6, οτ νβ τινα ΤΆ 

34 τα ΜΡ, ΤΆ (ε νς το Μρ' 

24 ὁμὰς νς Μψ738, [(υ] 25 Γπαραμενω Θ νς Μὶ 

27 τακουω ψμ46ΝΒ νς 3) ας 28 ΄εστιν αυτοις 6 (μ.μ46) νς Μὲ 

28 "ὕμων ΝΒΑ ν5 Μ; (ημιν (5) 3 “κατ ΝΒΟ νς Ψϑέγέθᾳ 

3 μηδε κατα ΘΟ (-- κατα μ55) ν5 ΨἹ 4 τίσκοπουντες Ὁ ν5 ψΨ» 

4 90) νς Μὲ, [Οε] 4 τξεκαστοι 6 (μ.Ο) νς )ὲ 
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Τῇ ΕχαπΊρίθ οἵ ἰῃ8 ΗἨυπΊρΡ θα πα Εχαίίθα (γί 

5 Τοῦτο Ογὰρ Γφρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, 

6 ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων, οὖχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ 

εἶναι ἴσα Θεῷ, 7 ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου 

λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος. 8 Καὶ σχήματι 

εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος, ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος 

ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. 9 Διὸ καὶ ὁ 

Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ 7 ὄνομα τὸ 

ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, 10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ πᾶν γόνυ 

κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, 771 καὶ 

πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται᾽ ὅτι Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς 

εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. 

Ηο!αίηρ Εαϑοί ἴῃ 6 ννοζγαὰ οἵ {8 

12 “Ὥστε, ἀγαπητοί μου, καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε, 

μὴ ὡς ἐν τῇ παρουσίᾳ μου μόνον, ἀλλὰ νῦν πολλῷ μᾶλλον 

ἐν τῇ ἀπουσίᾳ μου, μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτῶν 

σωτηρίαν κατεργάζεσθε, 13 ϑὸ Θεὸς γάρ ἐστιν ὁ ἐνεργῶν 

ἐν ὑμῖν καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας. 

14 Πάντα ποιεῖτε χωρὶς γογγυσμῶν καὶ διαλογισμῶν, 

15 ἵνα γένησθε ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι, τέκνα Θεοῦ "ἀμώ- 

μητα “ἐν μέσῳ" γενεᾶς σκολιᾶς καὶ διεστραμμένης, ἐν 

οἷς φαίνεσθε ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ, 16 λόγον ζωῆς ἐπ- 

έχοντες, εἰς καύχημα ἐμοὶ εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, ὅτι οὐκ εἰς 

κενὸν ἔδραμον οὐδὲ εἰς κενὸν ἐκοπίασα. 17 ᾿Αλλ᾽ εἰ καὶ 

σπένδομαι ἐπὶ τῇ θυσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ τῆς πίστεως ὑμῶν, 

χαίρω καὶ συγχαίρω πᾶσιν ὑμῖν. 18 Τὸ “δ᾽ αὐτὸ καὶ ὑμεῖς 

χαίρετε καὶ συγχαίρετέ μοι. 

"11 εξομολογησηται Μρ'μ6ΝΒ, ΤᾺ Οε νβ εξομολογησεται ΜΡΙ͂ΑΟ 

212 ὡς ΜΟ,ΤᾺ Οἐνς - ΜΒ 

314 γογγυσμων ΜΘ (γ΄45"64)ὴ ΤῈ (ε νς οργης Μ' 

5. 96 νς 33ὲγ56 5 ἵφρονειτε Θ νς 9 ττοῦ νυς ΚΙ 
13 96 (μ.}546) νς 3 15 ταμωμα 6 νς Μὲὶ 

15 ἵμεσον 6 ν5 33ἐν" 18 “δε μῖ6ΝΒ νς ϑϑὲ ας 
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Ραμ] (οπηπηθηας Τἰπγοίΐῃγ 

19. ᾿Ελπίζω δὲ ἐν Κυρίῳ ᾿Ιησοῦ Τιμόθεον ταχέως πέμψαι 

ὑμῖν, ἵνα κἀγὼ εὐψυχῶ γνοὺς τὰ περὶ ὑμῶν. 20 Οὐδένα 

γὰρ ἔχω ἰσόψυχον, ὅστις γνησίως τὰ περὶ ὑμῶν μεριμνήσει. 

21 Οἱ πάντες γὰρ τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσιν, οὐ τὰ “Χριστοῦ 

᾿Ιησοῦ.ϊ 22 Τὴν δὲ δοκιμὴν αὐτοῦ γινώσκετε, ὅτι ὡς πατρὶ 
τέκνον σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν εἰς τὸ εὐαγγέλιον. 23 Τοῦτον 

μὲν οὖν ἐλπίζω πέμψαι ὡς ἂν "ἀπίδω τὰ περὶ ἐμέ, 

ἐξαυτῆς. 24 Πέποιθα δὲ ἐν Κυρίῳ ὅτι καὶ αὐτὸς ταχέως 

ἐλεύσομαι. 

Ραμ! Ργαὶ 565 Εραρῃγοαϊτσ 

25 ᾿Αναγκαῖον δὲ ἡγησάμην ᾿Επαφρόδιτον, τὸν ἀδελφὸν 

καὶ συνεργὸν καὶ συστρατιώτην μου, ὑμῶν δὲ ἀπόστολον 

καὶ λειτουργὸν τῆς χρείας μου, πέμψαι πρὸς ὑμᾶς, 

26 ἐπειδὴ ἐπιττοθῶν ἦν πάντας ὑμᾶς, καὶ ἀδημονῶν διότι 

ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησε. 27 Καὶ γὰρ ἠσθένησε παραπλή- 

σιον θανάτῳ, ἀλλ᾽ ὁ Θεὸς αὐτὸν ἠλέησεν,, οὐκ αὐτὸν 

δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐμέ, ἵνα μὴ λύπην ἐπὶ λύπην σχώ. 

28 Σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα αὐτόν, ἵνα ἰδόντες αὐτὸν 

πάλιν χαρῆτε, κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ. 29 Προσδέχεσθε οὖν 

αὐτὸν ἐν Κυρίῳ μετὰ πάσης χαρᾶς, καὶ τοὺς τοιούτους 

ἐντίμους ἔχετε, 30 ὅτι διὰ τὸ ἔργον “τοῦ Χριστοῦ" μέχρι 

θανάτου ἤγγισε, "παραβουλευσάμενος τῇ ψυχῇ, ἵνα 

ἀναπληρώσῃ“ τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς πρός με λειτουργίας. 

απ σα σστσσσσσσσσσσσσσσαπασποσσπασσα πα ππαπασσπππππσσσσπσσσσσσι 

121 τα ΜΟ, Οε νς του Μ΄, ΤΆ 

226 και Μρ'γν5Β, ΤᾺ (τε νϑ Ιδεῖιν και Μρίπ"αρ 

327 λυπην 6 (α.»46), Οὐ νβ λύπη ΤΆ 

430 αναπληρωση Μψήδαῦ, ΤΆ Οἵ νβ πληρώση ΜΒ ν5 ἀαναπληρῶ - 

σει δ 

21 6 νς ΨὲΒ 23 “αφιδω 6 νς ϑὲο 27 “6 (ι.μ46) νς ὲ 

30 'Χριστου 5468 νς Μ; (Κυριου κα; -- Ο) 

30 "παραβολευσαμενος 6 νς 3ὲο 
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ΤῊ 6 (γε πγείςίοη πα Εαΐς6 

Τὸ λοιτόν, ἀδελφοί μου, χαίρετε ἐν Κυρίῳ. Τὰ αὐτὰ 

γράφειν ὑμῖν ἐμοὶ μὲν οὐκ ὀκνηρόν, ὑμῖν δὲ τὸ' ἀσφα- 

λές. 2 Βλέπετε τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, 

βλέπετε τὴν κατατομήν! 3 Ἡμεῖς γάρ ἐσμεν ἡ περιτομή, οἱ 

Πνεύματι Θεοῦ λατρεύοντες καὶ καυχώμενοι ἐν Χριστῷ 

᾿Ιησοῦ καὶ οὐκ ἐν σαρκὶ πεποιθότες, 4 καίπερ ἐγὼ ἔχων 

πεποίθησιν καὶ ἐν σαρκί. 

Τῇαΐ ᾿ Μᾶγ Κηονν ΗΙΠῚ 

Εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν σαρκί, ἐγὼ μᾶλλον" 

5 περιτομῇ ὀκταήμερος, ἐκ γένους ᾿Ισραήλ, φυλῆς Βενιαμίν, 

Ἕβραϊῖος ἐξ Ἑβραίων, κατὰ νόμον Φαρισαῖος, 6 κατὰ 

γζῆλον διώκων τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν 

νόμῳ γενόμενος ἄμεμπτος. 7 ο᾽Αλλ᾽ ἅτινα ἦν μοι κέρδη, 

ταῦτα ἥγημαι διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν. 8 ᾿Αλλὰ μενοῦν" καὶ 

ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως 

Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ Κυρίου μου, δι᾽ ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην, 

καὶ ἡγοῦμαι σκύβαλα ϑεῖναι ἵνα Χριστὸν κερδήσω 9 καὶ 

εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ, μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου, 

ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ Θεοῦ δικαιοσύνην 

ἐπὶ τῇ πίστει: 10 τοῦ γνῶναι αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν τῆς 

ἀναστάσεως αὐτοῦ καὶ Ο'τὴν κοινωνίαν ϑΖτῶν παθημάτων 

αὐτοῦ, γσυμμορφούμενος τῷ θανάτῳ αὐτοῦ, Τ7] εἴ πως 

καταντήσω εἰς τὴν ἐξανάστασιν “τῶν νεκρῶν. 

ασσαδδ σσσσΘὉΘὉΧΤὍΤὩὌ  σσσᾳ΄ὐσσσσπααπαπασππππσασασσσσσσσσσπο 

11 το Μρὶ νς -- ΜΡΙΘ (4.55), ΤΆ ΟἋ 

22 Θεου 3316, οε νς Θεω ΤᾺ νς -- γμ3 6 

38 μενουν ΜΒ ν5 μενουνγε γήΝΑ, ΤΆ ΟΥ 

48 Χριστου ἰησου Μψ΄46ΝΒ, ΤᾺ (ε νϑβ ἰΙησου Χριστου ΜΙΑ 

6 Γζηλος Θ (α.Ο) ν5 ὶ 7 ομέόμτᾳ νς Ψὲ (Β), [Οε] 
8 ΟΧἘΒ νς ΨὲΑ 10 96 (ᾳ.Ο) νς ἊΝ 10 ο2γ46ν:Β νς Ψὲα, [0ε] 

10 γσυμμορφιζομενος (5) Α (συμορφιζομενος Β5") ν5 Ψ9ὲ; (-- συμ- 

μορφουμενος τω θανατω αυτου μ45) 
11 γτην εκ Θ (.Ο) νς ϑὲ 
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Ργθοςοίηρ Οη Τοννᾶγα ἴΠ 6 (οδὶ 

12 Οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι, διώκω δὲ εἰ 

καὶ καταλάβω ἐφ᾽ ᾧ καὶ κατελήφθην ὑπὸ “'τοῦ Χριστοῦ 

οΖ᾽ Ἰησοῦ. 13 ᾿Αδελφοί, ἐγὼ ἐμαυτὸν οὐ' λογίζομαι κατει- 

ληφέναι: ἕν δέ, τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος, τοῖς 

δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος, 14 κατὰ σκοπὸν διώκω "έτεϊ 

τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 

15 Ὅσοι οὖν τέλειοι, τοῦτο φρονῶμεν: καὶ εἴ τι ἑτέρως 

φρονεῖτε, καὶ τοῦτο ὁ Θεὸς ὑμῖν ἀποκαλύψει. 16 Πλὴν εἰς ὃ 

ἐφθάσαμεν, τῷ αὐτῷ στοιχεῖν "κανόνι, τὸ αὐτὸ φρονεῖν.Ν 

Ουζτ (ΙΓ[ΖΘΉ5Π|Ρ ἰ5 ᾿’η Πθάνθη 

17 Συμμιμηταί μου γίνεσθε, ἀδελφοί, καὶ σκοπεῖτε τοὺς 

οὕτω περιπατοῦντας καθὼς ἔχετε τύπον ἡμᾶς. 18 Πολλοὶ 

γὰρ περιπατοῦσιν, οὗς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ 

κλαίων λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, 

19 ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, ὧν ὁ θεὸς ἡ κοιλία καὶ ἡ δόξα ἐν 

τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες. 20 ᾿Ημῶν 

γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ Σωτῆρα 

ἀπεκδεχόμεθα, Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, 21 ὃς μετα- 

σχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν Πεὶς τὸ 

γενέσθαι αὐτὸν σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ, 

κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι 

ἑαυτῷ τὰ πάντα. 

4 Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιτόθητοι, χαρὰ 

καὶ στέφανός μου, οὕτω στήκετε ἐν Κυρίῳ, ἀγαπητοί. 

113 οὐ Μρίμ46Β, ΤᾺ ΟεἍε νβ οὔὕττω ΜΡΙΝΑ 

221 εαὐτω ΜΡ', ΤᾺ νΞς αὐτὼ ΜΡΙΝΈΒΑ, Οε 

12 Ο'Ἱ6 (μον. Μ 12 928 νς 3ϑὲγμέόκα, [ου] 
14 γεις Θ (μ.0)ν5 Μὲ 

16 56 ᾧ.Ο)ὐνς 3) 21716κΒὰ νς 
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Βο ἰ)ηϊῖθα, [ογίμ!] πα ἰη Ργᾶγθυ 

2 Εὐοδίαν' παρακαλῶ καὶ Συντύχην τιαρακαλῶ τὸ αὐτὸ 

φρονεῖν ἐν Κυρίῳ. 3 Ναί,Ζ ἐρωτῶ καὶ σέ, ’σύζυγε γνήσιε,ἢ 
συλλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν 

μοι, μετὰ καὶ Κλήμεντος καὶ τῶν λοιττῶν συνεργῶν μου, ὧν 

τὰ ὀνόματα ἐν Βίβλῳ Ζωῆς. 
4 Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε. Πάλιν ἐρῶ, χαίρετε! 5 Τὸ 

ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ᾽Ο Κύριος 

ἐγγύς. 6 Μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ 

τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω 

πρὸς τὸν Θεόν. 7 Καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὑπερέχουσα 
πάντα νοῦν, φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα 

ὑμῶν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 

ΤΗῆΪηΚ οὴ Τῇ 6956 Τῆϊηρϑ 

8 Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα 
δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα -  εΐ τις 

ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος -- ταῦτα λογίζεσθε. 9 “Α καὶ 

ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, 

ταῦτα πράσσετε: καὶ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν. 

Ρδι} [5 ΤηδηκΚίμ! ογ [ἢ 6 ΡΗΠΙρρίδης, θηθγοσίίγ 

10 ἐχάρην δὲ ἐν Κυρίῳ μεγάλως ὅτι ἤδη ποτὲ 
ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν, ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε, 
ἠκαιρεῖσθε δέ. ΤΊ Οὐχ ὅτι καθ᾽ ὑστέρησιν λέγω, ἐγὼ 

γὰρ ἔμαθον ἐν οἷς εἰμι αὐτάρκης εἶναι. 12 Οἶδα καὶ 3 
ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύειν. ᾿Εν παντὶ καὶ ἐν πᾶσι 

μεμύημαι καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾶν, καὶ περισσεύειν καὶ 

ὑστερεῖσθαι. 13 Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με 
Οχριστῷ. 14 Πλὴν καλῶς ἐποιήσατε συγκοινωνήσαντές 
μου τῇ θλίψει. 

12 Ευοδιαν ΜΝΒΑ, (ε νς Ευὐωδιαν ΤᾺ 

23 ναι Ψ3ὲ 6 (ᾳ.Ο), οΥ νς και ΤᾺ 

312 και Ψϑὲ 6 (Ά.0), οὐ νς δὲ ΤᾺ 
414 πλην ΜΝΒΑ, ΤῈ Οεἐ νβ Ἑ και ὑμεῖς Μ’ 

3 “ΜἘΒ (μ6) (Α)νς Μ 13 Οκ "ΒΑ νς ψ)ὲ 

603 ΡΗΠΊΙΡΡΙΑΝ5 4:15-23 

15 Οἴδατε δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιπττήσιοι, ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ 

εὐαγγελίου, ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας, οὐδεμία μοι 

ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ λήψεως εἰ μὴ 

ὑμεῖς μόνοι. 16 Ὅτι καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ ἅπταξ καὶ δὶς εἰς 
τὴν χρείαν μοι ἐπέμψατε. 17 Οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δόμα, 

ἀλλ᾽ ἐπιζητῶ τὸν καρπὸν τὸν πλεονάζοντα εἰς λόγον 

ὑμῶν. 18 ᾿Απέχω δὲ πάντα καὶ περισσεύω. Πεττλήρωμαι, 

δεξάμενος παρὰ ᾿Επαφροδίτου τὰ παρ᾽ ὑμῶν, ὀσμὴν 

εὐωδίας, θυσίαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ. 19 Ὃ δὲ Θεός 

μου πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν κατὰ “τὸν πλοῦτον" 

αὐτοῦ ἐν δόξῃ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 20 Τῷ δὲ Θεῷ καὶ Πατρὶ 

ἡμῶν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

Ραυ 9 τθοίϊηρ οἱ αγᾶςθ 

21 ᾿Ασπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν Χριστῷ ᾿ἰησοῦ. 
᾿Ασπάζονται ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί. 22 ᾿Ασπάζονται 
ὑμᾶς πάντες οἱ ἅγιοι, μάλιστα δὲ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας. 

23 Ἢ χάρις τοῦ Κυρίου; ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ "πάντων 

ὑμῶν. Φ᾽ Αμήν. 

123 Κυριου ΜΡΙ͂ΝΒΑ, Οὐ ν56 Ἑημων Μρὶ μήθ, ΤᾺ 

19 ΄το πλουτος 6 (μ.Ο) νς Μὲ 23 γτου πνευματος Θ (μ.Ο) νς ϑ)ὲ 

23 9Β νς ϑὲγμέόκαᾳ 
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Ραμ! Οτθοῖς Ηἰς Βγοίργθῃ ἰη (γι ο 

ΑΥΛΟΣ, ἀπόστολος “᾿Ιησοῦ Χριστοῦϊ διὰ θελήματος 
Θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, 

2 Τοῖς ἐν Κολασσαῖς ἁγίοις καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν 
Χριστῷ: 

Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν "καὶ Κυρίου 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.Ν 

ΗΘ Τῆδηκς Οοα ἴον Τῆθιγ ξαϊίῃ ἰῇ (το 

3 Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ πάντοτε περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι, 
4 ἀκούσαντες τὴν πίστιν ὑμῶν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ καὶ τὴν 
ἀγάπην "τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, 5 διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν 
ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἣν προηκούσατε ἐν τῷ 
λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου 6 τοῦ παρόντος εἰς 
ὑμᾶς, καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ, καί ἐστι καρ- 
ποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον, καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν, 

ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ 
Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ: 7 καθὼς Θκαὶ ἐμάθετε ἀπὸ ᾿Επαφρᾶ τοῦ 
ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡμῶν, ὅς ἐστι πιστὸς ὑπὲρ ὑμῶν 
διάκονος τοῦ Χριστοῦ, 8 ὁ καὶ δηλώσας ἡμῖν τὴν ὑμῶν 
ἀγάπην ἐν Πνεύματι. 

Ιη (οἰἱοςοίδης Ὁ ξΞξ μέόνΒΑΟ 

16 και αυξανομενον ΜΡΙΘ, Οε νς -- Μρὶ, ΤΆ 

1 “6 (ι.Ο) νς 3}ὲ 2 “Κολοσσαις ΝΒ ν5 Μὲ 2 ΠΒ νς Μναςὺ 
3 Οβροῆνς Ἄνα 4 την εχετε ΝΑῸ νς Μ; (-- Β) 6 96 νς Ψὶ 

7 96 νς Ψιὶ 
604 

605 (ζΓΟΙΟσ5Ὶ1ἊᾺ Ν5 1:9 Ξ2Ὶ 

(ῃτγςῖ Ργθοπγπηθηΐ 

9 Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν, οὐ 
παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι, καὶ αἰτούμενοι ἵνα 
πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν πάσῃ 
σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευματικῇ, 10 περιπατῆσαι ὑμᾶς 

ἀξίως τοῦ Κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρεσκείαν, ἐν παντὶ 
ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι “εἰς τὴν 
ἐπίγνωσιν" τοῦ Θεοῦ, 11Ἱ ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι 
κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς ττᾶσαν ὑπομονὴν καὶ 
μακροθυμίαν μετὰ χαρᾶς, 12 εὐχαριστοῦντες τῷ Πατρὶ τῷ 
ἱκανώσαντι ἡμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν 
τῷ φωτί, 13 ὃς ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ 
σκότους καὶ μετέστησεν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Υἱοῦ τῆς 
ἀγάπης αὐτοῦ, 14 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν, τὴν 
ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν: 15 ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ 
ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, 16 ὅτι ἐν αὐτῷ 
ἐκτίσθη τὰ πάντα, ϑ'τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ϑΖτὰ ἐπὶ τῆς 
γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες 
εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι: τὰ πάντα δι᾽ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν 
ἔκτισται, 17 καὶ αὐτός ἐστι πρὸ πάντων καὶ τὰ πάντα 
ἐν αὐτῷ συνέστηκε. 18 Καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ 
σώματος, τῆς ἐκκλησίας: ὅς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ 
τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων, 19 ὅτι 

ἐν αὐτῷ εὐδόκησε τῶν τὸ Πλήρωμα κατοικῆσαι, 20 καὶ δι᾽ 
αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, εἰρηνοποιήσας 
διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, δι᾽ αὐτοῦ, εἴτε τὰ ἐπὶ 

τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς. 

Κοοοηςσίθα Τῆγοιρῇ (τοί 

21 Καὶ ὑμᾶς ποτε ὄντας ἀπηλλοτριωμένους καὶ ἐχθροὺς 

τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς, νυνὶ δὲ 

112 τω ΜΡΙΘ, ΤᾺ Ογ νς ἜθΘεω και Μρὶ νς ἜΘεωΝ 

214 απτοολυτρωσιν ΜΡῚΘ (μ.γ}56), Οε ν5 Ἐ δια του α'ματος αὐτου Μρ', ΤΆ 

320 δι αὐτου ΜΟ, ΤΆ [(Ὁε] ν9 - ΜΒ 

420 ἐπι Μρὶ νς εν ΜΡ, ΤΆ Οε 

10 96 νς Ψὶ 10 “τη επιγνωσει Θ νς Μὲ 
12 τυμας ΝΒ ν5 ϑέαο 16 9! Σμάδν:Β νς ας 
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ἀποκατήλλαξεν 22 ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ 
τοῦ θανάτου, παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους καὶ 
ἀνεγκλήτους κατενώπιον αὐτοῦ, 23 εἴ γε ἐπιμένετε τῇ 
πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι καὶ μὴ μετακινούμενοι 
ἀτὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ 
κηρυχθέντος ἐν πάσῃ “τῇ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ 
ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος. 

Ραι}}΄ 5 ϑαςγς!4] σθινὶςθ ἔογ (τοὶ 

24 Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασι2 ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ἀἂντ- 

αναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν 

τῇ σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία, 
25 ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος κατὰ τὴν οἰκονομίαν τοῦ 
Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι εἰς ὑμᾶς πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ 
Θεοῦ, 26 τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν 
αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν -- ᾿νυνὶ δὲ ἐφανερώθη τοῖς 
ἁγίοις αὐτοῦ, 27 οἷς ἠθέλησεν ὁ Θεὸς γνωρίσαι τί τὸ 
πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔθνεσιν, 
Γὅς ἐστι Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης: 28 ὃν ἡμεῖς 
καταγγέλλομεν, νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον καὶ 
διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ σοφίᾳ, ἵνα 
παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῷ 
Ο᾽ΙἸΙησοῦ: 29 εἰς ὃ καὶ κοπιῶ, ἀγωνιζόμενος κατὰ τὴν 
ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει. 

Θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω "'περὶ 
ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ καὶ ὅσοι οὐχ "ΖΣεωράκασι τὸ 

πρόσωπόν μου ἐν σαρκί, 2 ἵνα παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι 

αὐτῶν, Γσυμβιβασθέντων ἐν ἀγάπῃ, καὶ εἰς “πάντα 

122 θανατου Μρ'μθηΒςο, ΤΆ Οε νς τ αὐτου ΜΡρΙΝΑ 

224 παθημασι 3ὲ6 (α.γ546), ον νς Ἔμου, ΤΆ 
327 τι το ΜψῆϑβΑ, (σ νϑ τις ο δ, ΤΆ 
428 παντα ανθρωπον ΜΡ, ΤΆ (ε νς -- Μ- 

23 ὁΘ νς }ὲ 26 νυν ΚΒΟ νς ἍὲΑ 27 τὸ γῖΒΑ, νς ϑὲκο 
28 96 νς Ψὲὶ 1 τἴυπερ 6 ν5 ὲ 
Τ γΖεορακαν μόν" (εωρακαν ΒΑ) ν5 )})ὲ 
2 Γσυμβιβασθεντες Κ'ΒΑ (ψ46) (Ο) νς δὲ 
2 παν πλουτος μ46Ν"Β (παν το πλοῦτος ΑΟ) ν5 ΜῈ 

607 (ΟΙΟσΘΙΑΝ5 2:3-14 

πλοῦτον" τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως, εἰς ἐπίγνωσιν 
τοῦ μυστηρίου τοῦ Θεοῦ "καὶ Πατρὸς καὶ τοῦν Χριστοῦ, 3 ἐν 
ᾧ εἰσι πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως 
ἀπόκρυφοι. 

νναικ 'η (ῃτίϑί, Νοῖ ΡΠ Οςορῆγ 

4 Τοῦτο δὲ λέγω ἵνα “μή τις" ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν 
πιθανολογίᾳ. 5 Εἰ γὰρ καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, ἀλλὰ τῷ 
πνεύματι σὺν ὑμῖν εἰμι, χαίρων καὶ βλέπων ὑμῶν τὴν τάξιν 
καὶ τὸ στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ὑμῶν. 

6 Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν ᾿Ιησοῦν τὸν Κύριον, 
ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε, 7 ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι 
ἐν αὐτῷ καὶ βεβαιούμενοι "ἐν τῇ" πίστει, καθὼς ἐδιδάχθητε, 
περισσεύοντες Ξὲν αὐτῇν ἐν εὐχαριστίᾳ. 8 Βλέπετε μή τις 
ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς 
ἀπάτης, κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ 
στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν. 9 Ὅτι ἐν αὐτῷ 
κατοικεῖ πᾶν τὸ Πλήρωμα τῆς Θεότητος σωματικῶς, 10 καί 
ἐστε ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης 
ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, ΤΊ ἐν ᾧ καὶ περιετμήθητε περιτομῇ 
ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος στῶν 
ἁμαρτιῶννχ τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ, 
12 συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ ᾿βαπτίοματι, ἐν ᾧ καὶ 
συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ τοῦ 
ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ τῶν' νεκρῶν. 13 Καὶ ὑμᾶς, νεκροὺς 
ὄντας ἐν τοῖς παραπτώμασι καὶ τῇ ἀκροβυστίᾳ τῆς 
σαρκὸς ὑμῶν, συνεζωοποίησε ὑμᾶς" σὺν αὐτῷ, χαρι- 
σάμενος ἡμῖν πάντα τὰ παραπτώματα, 14 ἐξαλείψας 
τὸ καθ᾽ ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν ὃ ἦν ὑπεναντίον 
ἡμῖν, καὶ αὐτὸ ἦρκεν ἐκ τοῦ μέσου προσηλώσας αὐτὸ τῷ 
-. τἧΠἧῆἧῆἧΠἧΠἧΠἷΠἷΠἧΠἧἷΠἧΠἷΠἷΠἷΠἷΠἷΠΠΡΠᾶᾶᾶΠΠᾶ ..͵ὃΘὃΘἝὃΦὃἝ 
"12 των ΜΡΙΒ, ΤΆ ν5 -- ΜΡΙ6, Οἐ 
213 εν Μρίμέδας, ΤΆ [(ε] νς -- ΜΡ ἘΒ 
313 υμας ΜρίΝτΑΟ, Οε νβ ημας Μρ'μ46βΒ νς -- Μρὶ͵, ΤΆ 
414 ηρκεν ΜΘ, ΤᾺ (τε νβ ηρεν Μ- 

2 Πμή68 γς "}}) (Πατρος του ΑΟ; Πατρος Ν5) 3 96 νς 314 
4 96 νς 3ὲς 4 'μηδεις Θ (μ.»56) νς 9)ὲ 
7 τη Βνς Ψὲκ; (εν ΑὉ) 7 Ὄμ"ΑΟ νς 318 ΤΊ Π6 νς Ψὲ 
12 "Γβαπτισμω ψμ468Β νς 3ὲκ"ας 
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σταυρῷ. 15 ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας 

ἐδειγμάτισεν ἐν παρρησίᾳ, θριαμβεύσας αὐτοὺς ἐν αὐτῷ. 

ΕοΙΙονν (ῃτγίςῖ, Νοῖ ἔθ ρ4}15Π0 

16 Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει "ἢ ἐν πόσει ἢ ἐν 

μέρει ἑορτῆς ἢ νουμηνίας ἢ σαββάτων, 17 ἃ ἐστι σκιὰ 

τῶν μελλόντων, τὸ δὲ σῶμα' Χριστοῦ. 18 Μηδεὶς ὑμᾶς 

καταβραβευέτω θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ 

τῶν ἀγγέλων, ἃ μὴ ἑώρακεν ἐμβατεύων, εἰκῇ φυσι- 

ούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 19 καὶ οὐ 

κρατῶν τὴν κεφαλήν, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα, διὰ τῶν ἁφῶν 

καὶ συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον καὶ συμβιβαζόμενον, αὔξει 

τὴν αὔξησιν τοῦ Θεοῦ. 

20 Εἰ ἀπεθάνετεξ σὺν" Χριστῷ ἀπὸ τῶν στοιχείων τοῦ 

κόσμου, τί, ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ, δογματίζεσθε, 21 “Μὴ ἅψῃ 

μηδὲ: γεύσῃ μηδὲ“ θίγῃς," 22 ἅ ἐστι πάντα εἰς φθορὰν 

τῇ ἀποχρήσει, κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τῶν 

ἀνθρώπων 23 “Ατινά ἐστι λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν 

ἐθελοθρησκείᾳ καὶ ταπεινοφροσύνῃ “καὶ ἀφειδίᾳ σώματος, 

οὐκ ἐν τιμῇ τινι πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκός. 

σςροκ (ῃτςῖ, Νοῖ (δγηδ  ἴγ 

Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ 

Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ καθήμενος. 2 Τὰ ἄνω 

φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς. 3 ᾿Απεθάνετε γάρ, καὶ ἡ ζωὴ 

ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ" Θεῷ. 4 Ὅταν ὁ 

Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ "ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ 

φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. 

117 σωμα Μμ5 νς του 6, ΤΆ Οε 

220 ἀπεθανετε ΜΡΙΒΑΟ, Οε νς οὺν απεθανετε Μ', ΤΆ ν5 απεθα- 

νετε ουὐν Μὶ νς ἀαποθανετε ουν ΝΗ" 

320 συν 3ὲ6 (α.γ..46), ον να Ἔτω ΤΆ 

421 μηδε ΜΟ (μ.ν»56), ΤᾺ Οε ν5 μη Μ'" 

523 τω ΜΡΙΟ, ΤΆ Οε ν - Μοὶ 

16 γκαι 5468 νς ϑέκας 18 96 νς ϑὲς 

23 Ομ468 γς ϑὲκάσ, [0ε] 4 τυμων γόνα νς ΜΒ 

609 (ΓΟΙΟ551ῚᾺΝ5 5 1 

5 Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ϑὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς: 
πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν 
πλεονεξίαν ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία, 6 δι᾽ ἃ ἔρχεται ἡ 
ὀργὴ τοῦ Θεοῦ Βἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας,Ν 7 ἐν οἷς καὶ 
ὑμεῖς περιεττατήσατέ ποτε ὅτε ἐζῆτε ἐν Γαὐτοῖς. 8 Νυνὶ δὲ 
ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα: ὀργήν, θυμόν, κακίαν, 
βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν. 9 Μὴ 
ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν 
ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ, 10 καὶ ἐνδυσάμενοι 
τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ᾽ εἰκόνα 
τοῦ κτίσαντος αὐτόν, 11 ὅττου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ ᾿Ιουδαῖος, 

περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, 
ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός. 

ΤῆΘ (ῃμαγδςίθγιςςς οἱ (ῃγιοῖ 

12 ᾿Ενδύσασθε οὖν ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ, ἅγιοι καὶ 
ἠγατημένοι, σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ;, χρηστότητα, τατπει- 
νοφροσύνην, πραότητα, μακροθυμίαν, 13 ἀνεχόμενοι 
ἀλλήλων καὶ χαριζόμενοι ἑαυτοῖς ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ 
μομφήν: καθὼς καὶ ὁ ΓΧριστὸς ἐχαρίσατο ὑμῖν2 οὕτω καὶ 

ὑμεῖς: 14 ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, "ἥτις ἐστὶ 
σύνδεσμος τῆς τελειότητος. 15 Καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ ΓΘεοῦ 
βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν 
ἑνὶ σώματι: καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε. 16 .Ο λόγος τοῦ 
Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως, ἐν πάσῃ σοφίᾳ δι- 

δάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς Θ'καὶ ὕμνοις 
οΖκαὶ ῳδαῖς πνευματικαῖς ἐν Τ χάριτι ᾷδοντες ἐν “τῇ καρδίᾳ" 
ὑμῶν τῷ "Κυρίῳ. 17 Καὶ πᾶν ὅ τι Γἂν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν 

"12 οἰκτιρμου ΜΡῚΘ (μ.μ46), Οε νς οἰκτιρμων Μρὶ, ΤᾺ 

213 υμιν ΜΘ (μ.γ}556), ΤᾺ Οε νΞ ημιν Μ’ 

5 96 νς 3ὲΑ 6 -μ46Β νς ϑὲέκασ, [(ε] 7 γτουτοις 6 ν5 ϑϑὶ 

11 ὁπ "ΑΟ νς ΨὲΒ, [Ὁ] 12 “πραυτητα Θ (μ.ψ}46) νς ΨἹ 

13 ΓΚυριος γ΄“ΒΑ νς Ψϑὲς; (Θεος κ") 14 το ΒΑΟ (ος Ν")νς δὲ 
15 Γχριστου 6 (ᾳ.}9»46) νς Μὲ 16 96 νς ὃ" 16 926 νς Ἅ᾽Α 

16 ττη γ46Β, [(ε] ν5 ϑὲέπκιας 16 “ταις καρδιαις Θ ν5 Μι 

16 "Θεω 6 νς Ψὶ 17 γεαν μ468Β νς ϑέκας 
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ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι Κυρίου ᾿Ιησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ 

Θεῷ “καὶ Πατρὶ δι᾽ αὐτοῦ. 

σρῖνθ (ῃτγς η Υουγ ΠΟΠῚΘ 

18 Αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε τοῖς ἰδίοις' ἀνδράσιν, ὡς 

ἀνῆκεν ἐν Κυρίῳ. 
19 Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καὶ μὴ πικραίνεσθε 

πρὸς αὐτάς. 
20 Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσι κατὰ πάντα, 

τοῦτο γάρ “ἐστιν εὐάρεστον ἐνξ Κυρίῳ. 

21 Οἱ πατέρες, μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἵνα μὴ 

ἀθυμῶσιν. 

22 Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς κατὰ σάρκα 

κυρίοις, μὴ ἐν ᾿'ἐφθαλμοδουλείαις ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ᾽ 

ἐν ἁπλότητι καρδίας, φοβούμενοι τὸν "Θεόν. 23 “Καὶ πᾶν 

ὅ τι) ἐὰν ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε, ὡς τῷ Κυρίῳ καὶ οὐκ 

ἀνθρώποις, 24 εἰδότες ὅτι ἀπὸ Κυρίου λήψεσθε" τὴν 

ἀντατόδοσιν τῆς κληρονομίας. Τῷ γὰρ Κυρίῳ Χριστῷ 

δουλεύετε. 25 Ο "'δὲ ἀδικῶν "Ζκομιεῖται ὃ ἠδίκησε, καὶ οὐκ 

ἔστι προσωποληψία. 

Οἱ κύριοι, τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητα τοῖς δούλοις 

4 παρέχεσθε," εἰδότες ὅτι καὶ ὑμεῖς ἔχετε Κύριον ἐν 

“οὐρανοῖς. 

Μη ϊθοι (γι ΠΚΘΉ 655 

2Τῇ προσευχῇ προσκαρτερεῖτε, γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ 

ἐν εὐχαριστίᾳ, 3 προσευχόμενοι ἅμα καὶ περὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ 

Θεὸς ἀνοίξῃ ἡμῖν θύραν τοῦ λόγου, λαλῆσαι τὸ μυστήριον 

τοῦ Χριστοῦ, δι᾽ ὃ καὶ δέδεμαι, 4 ἵνα φανερώσω αὐτὸ ὡς 

δεῖ με λαλῆσαι. 5. ᾽Εν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, 

118 τδιοις Μρ', ΤᾺ ν5 -- ΜΡ, ογἋ 

220 εν Ψὲ6, σε νς τω ΤᾺ 

324 ληί(μ)ψεσθε 33ὲμη6 νς ἀαποληί()ψεσθε Ν'"ΒΟ", ΤΆ Οε 
41 παρεχεσθε ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΤΆ ΟΥ ν5 παρεχετε ΜΡῸ 

17 96 ῳ΄6"4ὴ Υς 9})ὲ 20 δ νς Μὲ 

22 "'οφθαλμοδουλια μ΄ὅΒΑ νΞς ΜΝΟ 22 τ2Κυριον 6 νος Μϑὲμ᾽ὁ 

23 ονς ἊἈ 24 ὁΟ6 νς Μὲ 25 τ'γαρ 6 (.γ.46) νς Μὶ 

25 γξκομισεται Β ν5 ΜένκΑΟ 1 τουρανω Θ (.}46) νς ϑὶ 
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τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι. 6 ᾽Ο λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν 
χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι ττῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ 

ἀποκρίνεσθαι. 

σρενδηΐς οἵ (ῃτγ οὶ σδθηα Οὐθϑί! ηρ5 

7 Τὰ κατ᾽ ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τυχικός, ὁ ἀγαπητὸς 
ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος καὶ σύνδουλος ἐν Κυρίῳ, ὃ ὃν 
ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα Γ'γνῷ τὰ περὶ 
γξὑμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν, 9 σὺν ᾿Ονησίμῳ, 
τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν. Πάντα 
ὑμῖν Γγνωριοῦσι τὰ ὧδε. 

10 ᾿Αστ.άζεται ὑμᾶς ᾿Αρίσταρχος ὁ συναιχμάλωτός μου, 
καὶ Μᾶρκος ὁ ἀνεψιὸς Βαρναβᾶ (περὶ οὗ ἐλάβετε 
ἐντολάς, ἐὰν ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς, δέξασθε αὐτόν), Τ71 καὶ 
᾿Ιησοῦς ὁ λεγόμενος ᾿Ιοῦστος, οἱ ὄντες ἐκ περιτομῆς: οὗτοι 
μόνοι συνεργοὶ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, οἵτινες 
ἐγενήθησάν μοι παρηγορία. 12 ᾿Ασπάζεται ὑμᾶς ᾿᾽ΕἘπα- 
φρᾶς ὁ ἐξ ὑμῶν, δοῦλος Χριστοῦ Τ, πάντοτε ἀγωνι- 
ζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα "Γ'στῆτε 
τέλειοι καὶ “Ζττεπτληρωμένοι ἐν παντὶ θελήματι τοῦ Θεοῦ. 
13 Μαρτυρῶ γὰρ αὐτῷ ὅτι ἔχει “ζῆλον πολὺν" ὑπὲρ 
ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ καὶ τῶν ἐν Ιεραπόλει. 
14 ᾿Ασπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητός, καὶ 
Δημᾶς. 15 ᾿Ασπάσασθε τοὺς ἐν Λαοδικείᾳ ἀδελφοὺς καὶ 
Νυμφᾶν καὶ τὴν κατ᾽ οἶκον Γαὐτοῦ ἐκκλησίαν. 16 Καὶ ὅταν 
ἀναγνωσθῇ παρ᾽ ὑμῖν ἡ ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ 
Λαοδικέων' ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας ἵνα 
καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε. 17 Καὶ εἴπατε ᾿Αρχίτπτῳ, “Βλέπε τὴν 
διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν Κυρίῳ, ἵνα αὐτὴν πληροῖς.΄΄ 

18 ᾿Ο ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. Μινημονεύετέ μου 
τῶν δεσμῶν. Ἡ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν. 9 ᾿Αμήν. 

116 Λαοδικεωὼν ΜΡΙΒ, ΤᾺ (ε νς Λαοδικαιὼν ΜρίΝΑ(σ 

8 ᾿'γνωτε Ν’ΒΑ νς Μϑὲέὲγμηόο 8 ΓΖημων ΒΑ ν5 9έγήόκ"ο 

9 Γγνωρισουσιν μ46Β νς ϑὲέκ"ΑΓς 12 ΤΙησου 6, [Ὁε] νϑ Ψϑὲγ᾽ς 
12 γ'σταθητε μ46 "4.5." νς ϑὲας 
12 "Ζττεπληροφορημενοι 6 νς 3ὲγ46 
13 'πολυν πονον 6 (μ.ν5 46) νς Μὲ 

15 Γαὑὐὑτης Β ν5 Μ, (αυτων ΚΑΟ) 18 96 (α.γ546) νς Ψὲ 
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Ραμ! Οτορῖς ἰμ6 Τῇ οοαοηίδη ΟΠυτοῇ 

ΓΊΠΑΥΛΟΣ καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος, 

ἘῸΝ Τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν Θεῷ Πατρὶ καὶ Κυρίῳ 

᾿Ιησοῦ Χριστῷ" 

Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη Ξἀὰπτὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.Ν 

Ραμ! Ρτγαῖςθο ἴῃ 6 ΤΗ οοαϊοηίδησϑ' Εχαπηρ 6 

2 Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ πάντων ὑμῶν, 

μνείαν θὑμῶν ποιούμενοι ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡμῶν, 

3 ἀδιαλείπτως μνημονεύοντες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως 

καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος 

τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ καὶ 

Πατρὸς ἡμῶν, 4 εἰδότες, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ τ Θεοῦ, 

τὴν ἐκλογὴν ὑμῶν. 5 Ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη 

εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν 

Πνεύματι ᾿Αγίῳ ο'καὶ ἐν πληροφορίᾳ πολλῇ, καθὼς οἴδατε 

οἷοι ἐγενήθημεν 92ἐν ὑμῖν δι᾽ ὑμᾶς. 6 Καὶ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν 

ἐγενήθητε καὶ τοῦ Κυρίου, δεξάμενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει 

πολλῇ μετὰ χαρᾶς Πνεύματος ᾿ΑΑγίου, 7 ὥστε γενέσθαι. 

ὑμᾶς "τύπους πᾶσι τοῖς πιστεύουσιν ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ 

τῇξ ᾿Αχαΐᾳ. 8 ᾿Αφ᾽ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ Κυρίου 

σα“
. Ποὺ ΄σὐτπὐὔὩΐπτττὰὐὰττὰττὐἱὰττὰσὰϑτ

σσν 

Ιη 1 Τῃθςοςαίοπίαης Θ Ξ βέὅνσβα Ὁ 

17 καὶ Μρι "4 ΤᾺ νς εν Μμρ'" Θ (ᾳ.γ9»945), Οε 

27 τη ΜΡῸ (μ.γμ456), ΤᾺ Οὐ νβ -- ΜΡ 

1 ΠΒ νς Ἄνα 2 ΟμΒΑ νς Μὲς 4 ττου ΝΑΟ, [0] ν9 ΜΒ 

5 ΟἹ χΒ νς ϑέας, [0γ] 5. ΘΖναὉ νς Ψ9}Β, [0] 7 τυπον Β νϑ5 ϑέκας 

612 

613 1 ΤΗΕΘΘΑΙΟΝΊΙΑΝ5 1:9-2:8 

οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ! ᾿Αχαΐᾳ, ἀλλὰ ϑκαὶ ἐν 
παντὶ τόπῳ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ἐξελήλυθεν, 

ὥστε μὴ χρείαν “ἡμᾶς ἔχειν" λαλεῖν τι. 9 Αὐτοὶ γὰρ περὶ 
ἡμῶνξ ἀπαγγέλλουσιν ὁποίαν εἴσοδον ἔσχομεν πρὸς 

ὑμᾶς, καὶ τῶς ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν Θεὸν ἀπὸ τῶν 
εἰδώλων δουλεύειν Θεῷ ζῶντι καὶ ἀληθινῷ, Τ0 καὶ 
ἀναμένειν τὸν Υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὃν ἤγειρεν ἐκ 
τῶν νεκρῶν, ᾿Ιησοῦν τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς Γἀπὸ τῆς ὀργῆς 

τῆς ἐρχομένης. 

Ραιι!!΄ς (οησωςῖ Ιη ΤΠ οςαοη ἃ 

Αὐτοὶ γὰρ οἴδατε, ἀδελφοί, τὴν εἴσοδον ἡμῶν τὴν 
πρὸς ὑμᾶς ὅτι οὐ κενὴ γέγονεν. 2 ᾿Αλλὰ" προ- 

παθόντες καὶ ὑβρισθέντες, καθὼς οἴδατε, ἐν Φιλίτπττοις, 
ἐπαρρησιασάμεθα ἐν τῷ Θεῷ ἡμῶν λαλῆσαι πρὸς ὑμᾶς 
τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ ἐν πολλῷ ἀγῶνι. 3 Ἢ γὰρ 

παράκλησις ἡμῶν οὐκ ἐκ πλάνης οὐδὲ ἐξ ἀκαθαρσίας Γοὔτε 
ἐν δόλῳ, 4 ἀλλὰ καθὼς δεδοκιμάσμεθα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ 
πιστευθῆναι τὸ εὐαγγέλιον οὕτω λαλοῦμεν, οὐχ ὡς 
ἀνθρώποις ἀρέσκοντες, ἀλλὰ τῷ Θεῷ τῷ δοκιμάζοντι τὰς 
καρδίας ἡμῶν. δΟύὔύτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ κολακείας 
ἐγενήθημεν, καθὼς οἴδατε, οὔτε ἐν προφάσει πλεονεξίας, 
Θεὸς μάρτυς, 6 οὔτε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώτων δόξαν, οὔτε 
ἀφ᾽ ὑμῶν οὔτε ἀπὸ" ἄλλων, δυνάμενοι ἐν βάρει εἶναι ὡς 
Χριστοῦ ἀττόστολοι, 7 ἀλλ᾽ ἐγενήθημεν "᾿᾽ἤπιοι ἐν μέσῳ 
ὑμῶν, ὡς ΓΣΖἂᾶν τροφὸς θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς τέκνα. ὃ Οὕτως 
ὁμειρόμενοι7 ὑμῶν, εὐδοκοῦμεν μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ μόνον 

᾽'ὃ εν τη Μδ'-, [0ε] νβ --Β, ΤΆ νβ5 --αφ υμωὼν ἴο Αχαια Α 
29 ημων ΜΝΑΟ, ΤΆ Οε νς ὑμων ΜΒ 

39 εσχομεν Ψ3ὲΘ (α.γ»55), οὐ ν5 ἐχομεν ΤΆ 

410 των Μὲ ΚΒ, [(ε] ν5ς -- Α΄, ΤΆ 

52 αλλα 33 ὲ 6, οὐ νς και ΤΆ 

66 απο Μὲ νς απ 6 (ᾳ.»56), ΤᾺ ΟΥ 

78 ομειρομενοι 3ὲΘ (α.γ06), οὐ νβ 'μειρομενοι ΤΆ 

8 96 (μ.}46) νς Μὲ 8 'εχειν ημας ΚΑΟ (εχειν υὑμας ΒῺὴ ν5ῈΜ 

10 Γεκ ΝΒΑ νς 3ϑὲς 3 τουδε 6 (ι.546) νς Μὲ 
4 ὁμ:Βο ν5 Ψὲα 7 τίνηπιοι π᾿ ΒΟ" νς 3 ὲΑ 7 γξΖεαν ΒΟ ν5 Μέκ"Α 
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τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς, διότι 

ἀγαπητοὶ ἡμῖν γεγένησθε. 9 Μνημονεύετε γάρ, ἀδελφοί, 

τὸν κόπον ἡμῶν καὶ τὸν μόχθον’ νυκτὸς ϑγὰρ καὶ ἡμέρας 

ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν, ἐκη- 

ρύξαμεν εἰς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ. 10 Ὑμεῖς 

μάρτυρες καὶ ὁ Θεός, ὡς ὁσίως καὶ δικαίως καὶ ἀμέμπτως 

ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν ἐγενήθημεν, 11 καθάπερ οἴδατε ὡς 

ἕνα ἕκαστον ὑμῶν ὡς πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ, παᾳρακα- 

λοῦντες ὑμᾶς καὶ παραμυθούμενοι καὶ μαρτυρόμενοι᾽ 12 εἰς 

τὸ γπεριπατῆσαι ὑμᾶς ἀξίως τοῦ Θεοῦ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς 

εἰς τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν καὶ δόξαν. 

ΤΗΘ (οηνοίοίοη οἵ [ῃ 6 Τῇ οϑδί ΙΔ Π 5 

13τΔιὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ 

ἀδιαλείπτως, ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ᾽ ἡμῶν 

τοῦ Θεοῦ, ἐδέξασθε οὐ λόγον ἀνθρώπων, ἀλλὰ καθώς 

ἐστιν ἀληθῶς, λόγον Θεοῦ, ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς 

πιστεύουσιν. 14 Ὑμεῖς γὰρ μιμηταὶ ἐγενήθητε, ἀδελφοί, 

τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ Θεοῦ τῶν οὐσῶν ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ ἐν 

Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ὅτι τὰ αὐτὰ" ἐπάθετε καὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῶν 

ἰδίων συμφυλετῶν καθὼς καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων, 

15 τῶν καὶ τὸν Κύριον ἀποκτεινάντων ᾿Ιησοῦν καὶ τοὺς 

οἰδίους προφήτας, καὶ ἡμᾶς ἐκδιωξάντων, καὶ Θεῷ μὴ 

ἀρεσκόντων, καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων, 16 κωλυ- 

όντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσι λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν, εἰς τὸ 

ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε. Ἔφθασε δὲ 

ἐπ᾽ αὐτοὺς ἡ ὀργὴ εἰς τέλος. 

Ραμ! [οπρο ἴο 566 ἴῃ 6 Τῇ 655 ΟΠ! ΔΠ5 

17 Ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, ἀπορφανισθέντες ἀφ᾽ ὑμῶν 

πρὸς καιρὸν ὥρας, προσώπῳ οὐ καρδίᾳ, περισσοτέρως 

παν ............------------------
-----...........ὕ....,οοοτοοοὦ

δΧὦ.»  ρ͵ρρωο..»ο ϑ“-.“--
--- 

111 και μαρτυρομενοι ΜΕΒ, Οε νβ5 και μαρτυρουμενοι ΤᾺ ν5 -Α 

2Ζή4τα αὐτα ΨΈΝΒ, Οε νς ταυτα Α, ΤΆ 

315 ημας ϑέκΒά, οὐ νβ ὑμας ΤᾺ 

8 Γεγενηθητε Θ (μ.Ο)ν. Μ 9 ΟΝ ΒΑ 5 Μ 

12 περιπατεῖν ΒΑ ν5 Ψὶ 13 Τκαι ΚΒΑ νϑ Μὲ 15 ΟΧΒΑ ν5 Μὲ 
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ἐσπουδάσαμεν τὸ πρόσωπον ὑμῶν ἰδεῖν ἐν πολλῇ 
ἐπιθυμίᾳ. 18 Διὸ ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, ἐγὼ μὲν 
Παῦλος καὶ ἅτταξ καὶ δίς, καὶ ἐνέκοψεν ἡμᾶς ὁ Σατανᾶς. 
1 Τίς γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς ἢ χαρὰ ἢ στέφανος καυχήσεως Ἢ 
οὐχὶ καὶ ὑμεῖς, ἔμπροσθεν τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ! ἐν τῇ 
αὐτοῦ παρουσίᾳ 20 Ὑμεῖς γάρ ἐστε ἡ δόξα ἡμῶν καὶ ἡ 
χαρά. 

Ραμ !΄ς Αηχίθίγ η Αἰἴἤθης 

3 Διὸ μηκέτι στέγοντες, εὐδοκήσαμεν καταλειφθῆναι ἐν 

᾿Αθήναις μόνοι, 2 καὶ ἐπέμψαμεν Τιμόθεον, τὸν 

ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ “διάκονον τοῦ Θεοῦ καὶ συνεργὸν ἡμῶν" 

ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ στηρίξαι ὑμᾶς καὶ 

παρακαλέσαι Θὑμᾶς "περὶ τῆς πίστεως ὑμῶν 3 τὸ μηδένα 

σαίνεσθαι ἐν ταῖς θλίψεσι ταύταις. Αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ὅτι εἰς 

τοῦτο κείμεθα. 4 Καὶ γὰρ ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἦμεν, προελέγομεν 

ὑμῖν ὅτι μέλλομεν θλίβεσθαι, καθὼς καὶ ἐγένετο καὶ οἴδατε. 

5 Διὰ τοῦτο κἀγὼ μηκέτι στέγων, ἔπεμψα εἰς τὸ γνῶναι 

τὴν πίστιν ὑμῶν, μή πως ἐπείρασεν ὑμᾶς ὁ πειράζων καὶ 

εἰς κενὸν γένηται ὁ κόπος ἡμῶν. 

Ραμ! 5 Επεουγαρσθα Τῆτγουρῃ ΤΙπλοίῃγ 

6 Αρτι δὲ ἐλθόντος Τιμοθέου πρὸς ἡμᾶς ἀφ᾽ ὑμῶν καὶ 

εὐαγγελισαμένου ἡμῖν τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν, καὶ 

ὅτι ἔχετε μνείαν ἡμῶν ἀγαθὴν πάντοτε, ἐπιποθοῦντες 

ἡμᾶς ἰδεῖν καθάπερ καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς, 7 διὰ τοῦτο 

παρεκλήθημεν, ἀδελφοί, ἐφ᾽ ὑμῖν ἐπὶ πάσῃ τῇ “θλίψει καὶ 

ἀνάγκῃ ἡμῶν διὰ τῆς ὑμῶν πίστεως. ὃ “οτι νῦν ζῶμεν ἐὰν 

ὑμεῖς στήκετε ἐν Κυρίῳ. 9 Τίνα γὰρ εὐχαριστίαν δυνάμεθα 

119 Ιησου ΜρΙΝΒΑ, Οε ν5 ἜχΧριστου Μ', ΤΆ 

232 το ΨΈΝΒΑ, Οε νς τω ΤᾺ 

38 στηκετε 33 ΒΑ, Οὐ νβ στηκητε δ", ΤᾺ 

18 γδιοτι ΒΑ νς Μὲ 

2 συνεργον του Θεου Ὀ" νς Μὲ; (διακονον του Θεου ΝΑ; συνερ- 

γον Β) 2 ΟκΒΑ νς ὶ 

2 ὕπερ ΒΑ ν5 ΜἩ 7 “321 ΝΒΑ νς Μὲ 
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τῷ Θεῷ ἀνταποδοῦναι περὶ ὑμῶν ἐπὶ πάσῃ τῇ χαρᾷ ἡ 

χαίρομεν δι᾽ ὑμᾶς ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, 10 νυκτὸς καὶ 

ἡμέρας ὑπερεκπερισσοῦ δεόμενοι εἰς τὸ ἰδεῖν ὑμῶν τὸ 

πρόσωπον καὶ καταρτίσαι τὰ ὑστερήματα τῆς πίστεως 

ὑμῶν 

Ραυ]Π’ς ννίςἢ ἰοῦ 6 ΤΗ οϑδί ΟΠ Δ Π 5 

11 Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ ἡμῶν, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν 

᾿Ιησοῦς Χριστός, κατευθύναι τὴν ὁδὸν ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς. 

12 'γμᾶς δὲ ὁ Κύριος πλεονάσαι καὶ περισσεύσαι τῇ ἀγάπῃ 

εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας, καθάπερ καὶ ἡμεῖς εἰς ὑμᾶς, 

13 εἰς τὸ στηρίξαι ὑμῶν τὰς καρδίας ἀμέμπτους ἐν 

ἁγιωσύνῃ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς ἡμῶν ἐν τῇ 

παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ' μετὰ πάντων 

τῶν ἁγίων αὐτοῦ. Τ 

Ραμ! ΡΙΘδας ογ Ρυτγ 

Λοιπὸν οὖν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρα- 

4 καλοῦμεν ἐν Κυρίῳ ᾿Ιησοῦ Τ' καθὼς παρελάβετε 

παρ᾽ ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν 

Θεῷ, ΤΖ2 ἵνα περισσεύητε μᾶλλον. 2 Οἴδατε γὰρ τίνας 

παραγγελίας ἐδώκαμεν ὑμῖν διὰ τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ. 3 Τοῦτο 

γάρ ἐστι θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἁγιασμὸς ὑμῶν, ἀπέχεσθαι 

ὑμᾶς ἀπὸ τῆς πορνείας, 4 εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ 

σκεῦος κτᾶσθαι ἐν ἁγιασμῷ καὶ τιμῇ, 5 μὴ ἐν πάθει 

ἐπιθυμίας, καθάπερ καὶ τὰ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα τὸν Θεόν, 

6 τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγματι τὸν 

ἀδελφὸν αὐτοῦ, διότι ἔκδικος ὁ Κύριος περὶ πάντων 

τούτων, καθὼς καὶ προείπαμεν ὑμῖν καὶ διεμαρτυράμεθα. 

-6ᾳπασσσδαασασδδι ο΄ ππτπτπὀπ ἔπ“ σσσσα 

113 Χριστου Μ', ΤΆ ν5 - ΜΡΙ͂ἙΒΑ, ὧγ 

21 λοιπτον Μρ'ΝΒ'Α, Οὐ νς το λοιπον Μρὶ, ΤΆ 

11 ΟΧΒΑ νς 3ὲ ἠἠ3. Ταμην Κ'Α, [0ε] ν5 3ὲΒ 

1 τινα Β ν5 Ψϑὲκα 1 τζκαθως και περιτατειτε ΒΑ ν9  Μ 

6 Ὅν "ΒΑ ν9 Μὲὶ 
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7 Οὐ γὰρ ἐκάλεσεν ἡμᾶς! ὁ Θεὸς ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ, ἀλλ᾽ ἐν 

ἁγιασμῷ. 8 Τοιγαροῦν ὁ ἀθετῶν οὐκ ἄνθρωπον ἀθετεῖ, 

ἀλλὰ τὸν Θεὸν τὸν ϑκαὶ Γδόντα τὸ Πνεῦμα αὐτοῦ τὸ “Αγιον 

εἰς ὑμᾶς.2 

Α ΒτοίμοιίγΊ ἂαπα Οταρτγίγ [1{86 

Περὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχετε γράφειν ὑμῖν, 

αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς θεοδίδακτοί ἐστε εἰς τὸ ἀγαπᾶν ἀλλή- 

λους. 10 Καὶ γὰρ ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας τοὺς ἀδελφοὺς 

οτοὺς ἐν ὅλῃ τῇ Μακεδονίᾳ. Παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, 

ἀδελφοί, περισσεύειν μᾶλλον, ΤΊ καὶ φιλοτιμεῖσθαι 

ἡσυχάζειν καὶ πράσσειν τὰ ἴδια καὶ ἐργάζεσθαι ταῖς “ἰδίαις 

χερσὶν ὑμῶν, καθὼς ὑμῖν παρηγγείλαμεν, 1712 ἵνα 

περιπτατῆτε εὐσχημόνως πρὸς τοὺς ἔξω καὶ μηδενὸς 

χρείαν ἔχητε. 

Τῇ (οπγίοτί οἱ (τ 5[΄ς (οπηηρ 

13 Οὐ θέλομεν“ δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν 

γκεκοιμημένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ 

ἔχοντες ἐλπίδα. 14 Εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι ᾿Ιησοῦς ἀπέθανε 

καὶ ἀνέστη, οὕτω καὶ ὁ Θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ 

᾿Ιησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ. 

15 Τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ Κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ 

ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου οὐ 

μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας. 16 Ὅτι αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν 

κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ, 

καταβήσεται ἀπ᾽ οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ 

ἀναστήσονται πρῶτον, 17 ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ 

περιλειπόμενοι, ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν 

νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα. Καὶ οὕτω 
- π᾿ τ τ 5 ως -..3.. 0.5... ὉὉὉὉὉὉὉὉ.....ὃ..... ...ὕ 

'7 ημας ΜΝΒΑ, ΤᾺ Ογ ν5 ὑμας Μ’ 
28 υμας ΨὲΝΒ, ΟΥ νο ημας Α, ΤΆ 

39 ὑμεῖς ΜΝΒΑ, ΤᾺ Οενϑ5 -- Μ' 

413 θελομεν Ψ3έΧΒΑ, ον νβ θελω ΤΆ 

8 ΒΑ νς ΨΜὲν, [(ε] 8 Γδιδοντα Ν'Β νῈ ΨίΑ 

10 Ὅμ"ὰ νς Ψὲ Β, [Οε] ΤΊ 9Β νς ΜΝ"Α, [0] 
13 γκοιμωμενων ΝΒΑ ν5 Μὲ 
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πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα. 1δὃ “Ὥστε παρακαλεῖτε 

ἀλλήλους ἐν τοῖς λόγοις τούτοις. 

ΤΗΘ Πδγ οἔμθ [όσα 

5 Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ 

χρείαν ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι. 2 Αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς 

οἴδατε ὅτι ἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως 

ἔρχεται. 3 Ὅταν γὰρ λέγωσιν, “Εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια," 

τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος, ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ 

ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ οὐ μὴ ἐκφύγωσιν. 4 ὋὙγμεῖς δέ, 

ἀδελφοί, οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει, ἵνα ἡ ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτης 

καταλάβῃ. 5 Πάντες Τὑμεϊς υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας. 

Οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους. 6 Αρα οὖν μὴ 

καθεύδωμεν ὡς καὶ οἱ λοιποί, ἀλλὰ γρηγορῶμεν καὶ 

νήφωμεν. 7 Οἱ γὰρ καθεύδοντες νυκτὸς καθεύδουσι, καὶ οἱ 

μεθυσκόμενοι νυκτὸς μεθύουσιν. 8 ᾿Ημεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες; 

νήφωμεν, ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως καὶ ἀγάπης καὶ 

περικεφαλαίαν, ἐλπίδα σωτηρίας. 5 Ὅτι οὐκ ἔθετο ἡμᾶς ὁ 

Θεὸς εἰς ὀργήν, ἀλλ᾽ εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ 

Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 10 τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ 

ἡμῶν, ἵνα εἴτε γρηγορῶμεν 2 εἴτε καθεύδωμεν,᾽ ἅμα σὺν 

αὐτῷ ζήσωμεν. ΤΙ Διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους καὶ 

οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν ἕνα, καθὼς καὶ ποιεῖτε. 

Νατγίοιις Εχῃογίαϊ!οῇ 5 

12 ᾿Ερωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας 

ἐν ὑμῖν καὶ προϊσταμένους ὑμῶν ἐν Κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας 

ὑμᾶς, 13 καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν 

ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον αὐτῶν. Εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς." 

-{ΦΦΦπαπυυυυσσασδιιοοο..  (Οσ«σἽἹὉὉσὐὐὐὔπὔσ΄π’υσπσπ΄σσσσσ
σσσί 

18 οντες ΜἙΒΑ, ΤῈ ὧγἋ ν5 Ἔυιοι Μ- 

210 γρηγορωμεν ΜΗ͂ΝΒΑ, ΤΆ (τ ν5 γρηγορουῦμεν Μὶ 

310 καθευδωμεν ΜΡΙ͂ΝΒΑ, ΤΆ Οε ν5 καθευδομεν Με 

413 ηγεισθαι Μρίκα, ΤΆ (τε νβ ηγεισθε ΜΡΒ 

513 εαὐτοις ΜΡΙΒΑ, ΤΕ Οε νβ αὑτοις ΜΙΝ 

2 ὁμΒ νς ἃ 3 Ὅχκεα νς Ψὶ; (δε Β) 5 Τγαρ ΒΑ ν5Μ 

6 Ὅμ"ΒΑ ν95 Μὲ 
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14 Παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, νουθετεῖτε τοὺς 
ἀτάκτους, παραμυθεῖσθε τοὺς ὀλιγοψύχους, ἀντέχεσθε 
τῶν ἀσθενῶν, μακροθυμεῖτε πρὸς πάντας. 15 ᾿Ορᾶτε μή 
τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τιν! ἀποδῷ, ἀλλὰ τιάντοτε τὸ ἀγαθὸν 
διώκετε καὶ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας. 16 Πάντοτε 

χαίρετε! 17 ᾿Αδιαλείπτως προσεύχεσθε! 18 Εν παντὶ 

εὐχαριστεῖτε! Τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ 

εἰς ὑμᾶς. 19 Τὸ Πνεῦμα μὴ σβέννυτε, 20 προφητείας 

μὴ ἐξουθενεῖτε. 21 Πάντα δὲ' δοκιμάζετε,Ζ τὸ καλὸν 

κατέχετε. 22 ᾿Απὸ τοαντὸς εἴδους ττονηροῦ ἀπέχεσθε. 

Ραμ! ς ατθοίίηρ οἱ αγᾶςθ 

23 Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, 
καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ Ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα 

ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 

τηρηθείη. 24 Πιστὸς ὁ καλῶν ὑμᾶς, ὃς καὶ ποιήσει. 

25 ᾿Αδελφοί, προσεύχεσθε Τ περὶ ἡμῶν. 

26 ᾿Ασπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἐν φιλήματι 

ἁγίῳ. 27 τ' Ορκίζω ὑμᾶς τὸν Κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν 

ἐπιστολὴν ττᾶσι τοῖς ϑἁγίοις ἀδελφοῖς. 
28 Ἢ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μεθ᾽ ὑμῶν. 

ο᾽Αμήν. 

121 δε ΜΡΙΒ, (ε ν9 -- Μρίν"αᾳᾳἃ, ΤᾺ 

221 δοκιμαζετε ΜΡΙΝΒΑ, ΤΆ (ἵ νβ δοκιμαζοντες ΜΙ 

324 ποιησειῖ ΜΝΒΑ, ΤΆ (γε νς Ἐ τὴν ελπιδα ὑμῶὼν βεβαιαν Μ' 

25 Τκαι Β, [(γ] νς Ψϑέὲκα 27 "ενορκιζω γμό6ΒΑ νς Ψϑὲκ 

27 Ομ" νς ἍὲΑ 28 9Β νς ἍΨὲ κα 



ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙ͂Σ Β 

ΡἈι! (τοῖς (ῃ6 Τῃθοςαοπίδη Ὁ υτγοῇ 

ΑΥ̓ΛΟΣ καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος, 

9 Τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν Θεῷ Πατρὶ ἡμῶν καὶ 

Κυρίῳ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ: 

2 Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ϑἡμῶν καὶ 

Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

΄οα ΝΜΠΠ|}|μαρο ἴῃ 6 Ρουδθουΐούβ 

3 Εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, 

ἀδελφοί, καθὼς ἄξιόν ἐστιν, ὅτι ὑπεραυξάνει ἡ πίστις ὑμῶν 

καὶ πλεονάζει ἡ ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων ὑμῶν εἰς 

ἀλλήλους, 4 ὥστε “ἡμᾶς αὐτοὺς" ἐν ὑμῖν “καυχᾶσθαι ἐν 

ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ τῆς ὑπομονῆς ὑμῶν καὶ 

πίστεως ἐν πᾶσι τοῖς διωγμοῖς ὑμῶν καὶ ταῖς θλίψεσιν αἷς 

ἀνέχεσθε, 5 ἔνδειγμα τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ Θεοῦ, εἰς τὸ 

καταξιωθῆναι ὑμᾶς τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὑπὲρ ἧς καὶ 

πάσχετε, 6 εἴπερ δίκαιον παρὰ Θεῷ ἀνταποδοῦναι τοῖς 

θλίβουσιν ὑμᾶς θλῖψιν 7 καὶ ὑμῖν τοῖς θλιβομένοις ἄνεσιν 

μεθ᾽ ἡμῶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ ἀπ᾽ 

οὐρανοῦ μετ᾽ ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ, 8 ἐν πυρὶ φλογός, 

διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς μὴ εἰδόσι" Θεὸν καὶ τοῖς μὴ 

ὑπακούουσι τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 

Χριστοῦ,2 9 οἵτινες δίκην τίσουσιν, ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ 

..᾽-.-..-..-..
.......-....-.

..΄ὦὃΠἔ-ἔὋᾧὦὕὩ
Ὡ-ὩὕᾧὩᾧ-ᾶΠᾺ}τὯ

ρ“’ρ-ρ---ς-ς.-
»- 

Ιη 2 Τῃθοςαίοπίαης Ὁ ξΞῷ ΒΑ 

18 εἰδοσι(ν) ΜΡ' Θ, ΤᾺ Οε ν9 τον Μ’ 

28 Χριστου ΜΡΙ͂ΝΑ, ΤΆ ν5 - ΜΡΒ,0γ 

2 ΟΒ νς ϑὲκα, [0] 4 ΧΒ νϑ5 3)4Α 4 "εγκαυχασθαι καὶ (Β) (Α) ν5 Ψ»Ἱ 
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προσώπου τοῦ Κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, 

10 ὅταν ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ καὶ 

θαυμασθῆναι ἐν πᾶσι τοῖς πιστεύσασιν,' ὅτι ἐπιστεύθη τὸ 

μαρτύριον ἡμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. 11 Εἰς ὃ καὶ 

προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς 

κλήσεως ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν 

ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει, 12 ὅπως 

ἐνδοξασθῇ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ ἐν ὑμῖν, καὶ 

ὑμεῖς ἐν αὐτῷ, κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ Κυρίου 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

Τῇ Μδη οἵ 58|Π ἂδπα [ἢ 6 Κροίγαι Π ΘΓ 

2 ̓Ερωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας 

τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπι- 

συναγωγῆς ἐπ᾽ αὐτόν, 2 εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι 

ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς Γ'μήτε θροεῖσθαι, μήτε διὰ πνεύματος 

μήτε διὰ λόγου μήτε δι᾽ ἐπιστολῆς ὡς δι᾽ ἡμῶν, ὡς ὅτι 

ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ"ΖΧριστοῦ. 3 Μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ 

κατὰ μηδένα τρόπον: ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία 

πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ 

υἱὸς τῆς ἀπωλείας, 4 ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ 

πάντα λεγόμενον θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν 

ναὸν τοῦ Θεοῦ πὼς Θεὸνν καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν 

ὅτι ἐστὶ Θεός. 5 Οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὧν πρὸς ὑμᾶς 

ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν 6 Καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ 

ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ. 7 Τὸ γὰρ 

μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας: μόνον ὁ κατέχων 

ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται. ὃ Καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται 
«ς 

ὁ ἄνομος, ὃν ὁ Κύριος Τ Γἀναλώσει τῷ πνεύματι τοῦ 

ασσσσσσαααααδδδιοςοὍὁὍὁ»εν, ος 
πα ππὐσὐσσσπσσσσσππσπασπσσσππσππσασσννασσ

ν 

110 πιστευσασιν 339ὲ 6, οὐ νς πιστευουσιν ΤᾺ 

212 Ιησου ΜΡΙΝΒ, Οὐ νς ἐχΧριστου ΜρίΑ, ΤΆ 

34 αἀποδεικνυντα ΜΝΒ, ΤᾺ (οὐ ν6 αποδεικνύοντα Μ΄ νϑ 

ατποδιγνυοντα Α 

2 τμηδε Θ νς ϑὶ 2 τΏΚυριου Θν.Μαὶ 38 ς}!ανομιας ΚΒ ν5 Ἅϑὲα 

4 Π6 νς ϑὲ 8 ΤΙησους ΝΑ, [0] νϑ5 Δ} 8: 

8 τΓανελει ΒΑ νς Ψ3ὲ; (αναλοι κὉ) 



219-:3:3 ΠΡῸΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β 622 

στόματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς 

παρουσίας αὐτοῦ, 9 οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ᾽ ἐνέργειαν 

τοῦ Σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασι 

ψεύδους 10 καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ “τῆς ἀδικίας 92ἐν τοῖς 

ἀπολλυμένοις, ἀνθ᾽ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ 

ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς. 11 Καὶ διὰ τοῦτο γπτέμψει 

αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς 

τῷ ψεύδει, 12 ἵνα κριθῶσι πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ 

ἀληθείᾳ ἀλλ᾽ εὐδοκήσαντες ἐν τῇ ἀδικίᾳ. 

ΗοΙα Εαϑὶ ἴο ννῃμαΐ Υου ννθγθ Ταυρῆϊ 

13 Ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ Θεῷ πάντοτε 

περὶ ὑμῶν, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ Κυρίου, ὅτι εἵλετο 

ὑμᾶς ὁ Θεὸς “ἀπ᾿ ἀρχῆς" εἰς σωτηρίαν ἐν ἁγιασμῷ 

Πνεύματος καὶ πίστει ἀληθείας, 14 εἰς ὃ " ἐκάλεσεν ὑμᾶς 

διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἡμῶν, εἰς περιποίησιν δόξης τοῦ Κυρίου 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 15 ΓΑρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ 

κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε, εἴτε διὰ λόγου 

εἴτε δι᾽ ἐπιστολῆς ἡμῶν. 

16 Αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστός, καὶ ὁ Θεὸς 

γκαὶ Πατὴρ ἡμῶν, ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς καὶ δοὺς' παράκλησιν 

αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν χάριτι, 17 παρακαλέσαι 

ὑμῶν τὰς καρδίας καὶ στηρίξαι ὑμᾶς ἐν παντὶ “λόγῳ καὶ 

ἔργῳ ἀγαθῷ. 

Ραι Αςκς Ργάγογ ίογ δρί γα! σι ςςθ55 Πα ϑαΐθίγ 

Τὸ λοιπόν, προσεύχεσθε, ἀδελφοί, περὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ 

2 λόγος τοῦ Κυρίου τρέχῃ καὶ δοξάζηται καθὼς καὶ πρὸς 

ὑμᾶς, 2 καὶ ἵνα ῥυσθῶμεν ἀπὸ τῶν ἀτόπων καὶ πονηρῶν 

ἀνθρώπων: οὐ γὰρ πάντων ἡ πίστις. 3 Πιστὸς δέ ἐστιν ὁ 

Κύριος, ὃς στηρίξει ὑμᾶς καὶ φυλάξει ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 

116 δους ΜΟ, ΤᾺ (τε ν5 διδους Μ΄ 

10 9! 26 νς ὲ 11 τπεμπει Θ νς ϑὲ 12 9μ"Β νς Μϑὲα 

13 'απαρχην Β ν5 Ψὲκ 14 τκαι Ν, [(ε] ν9 ΨέβΒα 

16 9Β νς ϑϑὲκα, [ογ] 16΄Γο ΝΒ ν5 33) 1796 ν-ς ὅὲ 

17 "321Θ νεμ 
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4 Πεποίθαμεν δὲ ἐν Κυρίῳ ἐφ᾽ ὑμᾶς, ὅτι ἃ παραγγέλλομεν 

ο᾽ὐμῖν οΖκαὶ ποιεῖτε καὶ ποιήσετε. 5 ὋΟ δὲ Κύριος κατ- 

ευθύναι ὑμῶν τὰς καρδίας εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ 

εἰς τὴν ὑπομονὴν τοῦ Χριστοῦ. 

Ραι} νναγης Αραϊπηϑῖ [α]Θη 655 

6 Παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, ἐν ὀνόματι τοῦ 

Κυρίου Θἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παν- 

τὸς αδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος καὶ μὴ κατὰ τὴν 

παράδοσιν ἣν παρέλαβον! παρ᾽ ἡμῶν. 7 Αὐτοὶ γὰρ οἴδατε 

πῶς δεῖ μιμεῖσθαι ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ἠτακτήσαμεν ἐν ὑμῖν ὃ οὐδὲ 

δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινος, ἀλλ᾽ ἐν κόπῳ καὶ 

μόχθῳ νύκτα καὶ ἡμέραν" ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ μὴ 

ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν: 9 οὐχ ὅτι οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ 

ἵνα ἑαυτοὺς τύπον δῶμεν ὑμῖν εἰς τὸ μιμεῖσθαι ἡμᾶς. 10 Καὶ 

γὰρ ὅτε ἦμεν πρὸς ὑμᾶς, τοῦτο παρηγγέλλομεν ὑμῖν 

ὅτι εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι μηδὲ ἐσθιέτω! 11 ᾿Ακού- 

ομεν γάρ τινας περιπττατοῦντας ἐν ὑμῖν ἀτάκτως, 

μηδὲν ἐργαζομένους, ἀλλὰ περιεργαζομένους. 12 Τοῖς δὲ 

τοιούτοις παραγγέλλομεν καὶ παρακαλοῦμεν “διὰ τοῦ 

Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ" ἵνα μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμενοι 

τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσιν. 13 Ὕμεϊς δέ, ἀδελφοί, μὴ 

γἐκκακήσητε καλοποιοῦντες. 14 Εἰ δέ τις οὐχ ὑπακούει τῷ 

λόγῳ ἡμῶν διὰ τῆς ἐπιστολῆς, τοῦτον σημειοῦσθε “καὶ μὴ 

γσυναναμίγνυσθε αὐτῷ, ἵνα ἐντραπῇ: 15 καὶ μὴ ὡς ἐχθρὸν 

ἡγεῖσθε, ἀλλὰ νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν. 

Ι6 παρελαβον 33ὲ νς παρελαβοσαν Ν'Α, (τ νΒ παρελαβετε Β ν5 
παρελαβε ΤᾺ 

4 οἵκμβνς ἃ 4 οὥμεαᾳ νς Ψ3ὲ Β, [(υ] 

6 9Β νς Ψὲκα, [(ε] 
8 'νυκτος και ἡμέρας ΝΒ ν5 ΨιΑ 

12 'εν Κυριω ἰησου Χριστω Ν᾽ΒΑ ν5 νὴ 

13Γεγκακησητε ΝΑ (Β) ν5 Ψψὲ 14 96 νς Ψὶ 

14 γσυναναμιγνυσθαι Θ ν5 ϑ)ὲ 
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Βοηραϊ!ςίοη οἱ ΟΥδοθ 

16 Αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος! τῆς εἰρήνης δῴη ὑμῖν τὴν εἰρήνην 

διὰ παντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ. Ὁ Κύριος μετὰ πάντων 

ὑμῶν. 

17 Ο ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου, ὅ ἐστι σημεῖον ἐν 

πάσῃ ἐπιστολῇ: οὕτω γράφω: 18 ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. ο᾽ Αμήν. 

σα “««{ὖΦΦῆΦπσπσσσσπππππππεοφοσοΟοὲῇῆς πο ς΄ σ“΄ῷ΄ὐν’““πὰὶπσσπππσσ““΄α“ππὐππσσ
σασιαι 

116 Κυριος ΜΟ6, ΤΆ Οε νβ Θεος Μ' 

18 οκἘΒ νς ΨὲΑ 

ΠΡῸΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α 

Ραι! ατθοῖς ΤΙ πλοΐῃγ 

ἘΠ ΑΥΛΟΣ, ἀπόστολος “᾿Ιησοῦ Χριστοῦϊ κατ᾽ ἐπιταγὴν 

ἘΚΘΝ Θεοῦ! Σωτῆρος ἡμῶν καὶ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τῆς 

ἐλπίδος ἡμῶν, 

2 Τιμοθέῳ, γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει: 

Χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς οἡμῶν καὶ 

Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. 

Ρδι!! γνατης οἱ ἔαἰς οςοίγηθ 

3 Καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν ᾿ἐφέσῳ 

πορευόμενος εἰς Μακεδονίαν, ἵνα παραγγείλῃς τισὶ μὴ 

ἑτεροδιδασκαλεῖν 4 μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ γενεα- 

λογίαις ἀπεράντοις, αἵτινες Γζητήσεις παρέχουσι μᾶλ- 

λον ἢ οἰκονομίαν Θεοῦ τὴν ἐν πίστει: 5 τὸ δὲ τέλος τῆς 

παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας καὶ 

συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου, 6 ὧν τινες 

ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν εἰς ματαιολογίαν, 7 θέλοντες 

εἶναι νομοδιδάσκαλοι, μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσι μήτε 

περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται. 

8 Οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόμος ἐάν τις αὐτῷ νομίμως 

χρῆται, 9 εἰδὼς τοῦτο, ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις 

σαι. 
ο .οΟοΟοοο π πππΠπ’' ς σὐὐὰτπτπὰὠὐπἸὀπ““πσππασασσσσσσια 

Ιη 1 Τιπτοίΐηῆγ Θ ΞΞ ας 

11 Θεου ΜΝΑ, ΤᾺ (σε ν5 ἜΠατρος και Μ΄ 

21 καὶ ΜΝνΝΑ, ΤᾺ (σε νς --Μ' 

31 Κυριου ἰησου Χριστου ΜΝ, ΤΆ ν5 Χριστου ἰησου ΜΆΑΑ, Οε 

1 κνς 3 Α 2 Ὅχκεα νς ὲὶ 4 "εκζητησεις ΝΑ ν5 Ἀ)ὲ 
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δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ 

βεβήλοις, πατρολῴαις καὶ μητρολῴαις, ἀνδροφόνοις, 

10 πόρνοις, ἀρσενοκοίταις, ἀνδραποδισταῖς, Ψψεύσταις, 

ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ 

ἀντίκειται, 171 κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μακαρίου 

Θεοῦ, ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ. 

Οἰοτγ ἴο (οα ίογ Ηἰ5 Οἴᾶς6 

12 οΚαὶ χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντίξΖ με Χριστῷ ᾿Ιησοῦ 

τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι πιστόν με ἡγήσατο θέμενος εἰς 

διακονίαν, 13 τὸν πρότερον ὄντα βλάσφημον καὶ διώκτην 

καὶ ὑβριστήν. ᾿Αλλὰ ἠλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν 

ἀπιστίᾳ, 14 ὑπερεπλεόνασε δὲ ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 15 Πιστὸς 

ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς ᾿Ιησοῦς 

ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι 

ἐγώ. 16 ᾿Αλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ 

ἐνδείξηται “᾿Ιησοῦς Χριστὸς, τὴν "πᾶσαν μακροθυμίαν, 

πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ᾽ αὐτῷ εἰς 

ζωὴν αἰώνιον. 17 Τῷ δὲ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ, 

ἀοράτῳ, μόνῳ σοφῷ Θεῷ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

Εἰσρῃῖ [6 ἀοοα Εἰρῃΐϊ οὗ Εα!τῃ 

18 Ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι, τέκνον 

Τιμόθεε, κατὰ τὰς προαγούσας ἐπί σε προφητείας, ἵνα 

στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν, 19 ἔχων πίστιν 

καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν, ἥν τινες ἀπττωσάμενοι περὶ τὴν πίστιν 

Ι90. πατρολωαις καὶ μητρολωαῖς ΜΝΑ, Οε νβ6 πατράαλοιαῖς καὶ 

μητραλοιαις Μ' ν5 πατραλωαις και μητραλωαῖις ΤΆ 

212 ενδυναμωσαντι ΜΑ, ΤΆ (γε νΞ ενδυναμουντι ΜΙΝ" 

3717 και Μρίνα, ΤΆ οε νς -- ΜΡρὶ 

12 ὅκα νς )ὲ 13 γτο νὰ νς Μὲ 16 ΤΑ νς Ψὲκ 

16 ταπασαν ΝΑ νς "ὲ 17 ὁκεα νς Ψὲ 
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ἐναυάγησαν-: 20 ὧν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ ᾿Αλέξανδρος, οὖὗς 

παρέδωκα τῷ Σατανᾷ ἵνα τιαιδευθῶσι μὴ βλασφημεῖν. 

Ργαγ ίογ ΑΙ! Μμθη 

Παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις, 

προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάντων 

ἀνθρώπων, 2 ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ 

ὄντων, ἵνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ 

εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι. 3 Τοῦτο ϑγὰρ καλὸν καὶ ἀττόδεκτον 

ἐνώπιον τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, 4 ὃς πάντας ἀνθρώπους 

θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν. 5 Εἷς γὰρ 

Θεός, εἷς καὶ Μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος 

Χριστὸς ᾿Ιησοῦς, 6 ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ 

πάντων, τὸ μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις: 7 εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ 

κῆρυξ καὶ ἀπόστολος -- ἀλήθειαν λέγω δὲν Χριστῷ,Ν οὐ 

ψεύδομαι -- διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ. 

Μρῃ δηὰα ννοπιθη ἰη ἰῃ6 ζῃυτοῇῃ 

8 Βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ 

τόπῳ, ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ δια- 

λογισμοῦ. 9 'Ωσαύτως ΦΟ' καὶ ϑΖτὰς γυναῖκας ἐν καταστολῇ 

κοσμίῳ μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς, 

μὴ ἐν πλέγμασιν “ἢ χρυσῷ2 ἢ μαργαρίταις ἢ ἱματισμῷ 

πολυτελεῖ, 10 ἀλλ᾽ ὃ πρέπει γυναιξὶν ἐπταγγελλομέναις 

θεοσέβειαν, δι᾽ ἔργων ἀγαθῶν. Τ1] Γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μαν- 

θανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ. 12 “Γυναικὶ δὲ διδάσκειν" 

οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ᾽ εἶναι ἐν 

ἡσυχίᾳ. 13 ᾿Αδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα Εὕα. 14 Καὶ 

᾿Αδὰμ οὐκ ἠπατήθη, ἡ δὲ γυνὴ Γἀπατηθεῖσα ἐν παραβάσει 

γέγονε. 15 Σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν μείνωσιν 

ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης. 

αασσασασασααδα δ σπθθθθβῥθθιο νους ς σ σ“΄΄ππασσσισσσπσπσαπσσσσπσσποανασι 

'5. Χριστος ἰησοὺυς ΜΝΑ, ΤᾺ ὧν ν5 ἰησους Χριστος Μ' 

29 χρυσὼ ΜΝ, ΤᾺ ν5 αργύριω και χρυσιω Μ᾿ νς χρυσιω Α, ὧΥ 

3 Ὅμκβὰ νς Μὴ 7 ΠΑ νς Μν" 9 οἴνκβα ν Μὲ, [(ε] 

9 οζμᾳ ν9ς Μὲ 9 και Νὰ νς Μὶ 12 “32ΤΙ ΚΑν. Μ 

14 τεξαπατηθεισα κἸΑ νς Ψὲ 
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Ουδ!  Πςαίοπσ οἱ ΒΙσΟρϑ5 

Πιστὸς ὁ λόγος: εἴ τις ἐπισκοτῆς ὀρέγεται, καλοῦ 

ἔργου ἐπιθυμεῖ. 2Δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοτον 

ἀνεπίληπτον εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, νηφάλεον͵᾽ 

σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικόν, 3 μὴ πάροινον, 

μὴ πλήκτην, "μὴ αἰσχροκερδῆνχ ἀλλ᾽ ἐπιεικῆ, ἄμαχον, 

ἀφιλάργυρον, 4 τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον, τέκνα 

ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης σεμνότητος: 5 (εἰ δέ τις 

τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ οἶδε, ττῶς ἐκκλησίας Θεοῦ 

ἐπιμελήσεται) 6 μὴ νεόφυτον, ἵνα μὴ τυφωθεὶς εἰς κρίμα 

ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου. 7 Δεῖ δὲ ϑαὐτὸν καὶ μαρτυρίαν καλὴν 

ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, ἵνα μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ καὶ 

παγίδα τοῦ διαβόλου. 

Ουδ!ῇηςαίοπς οἱ ΘΟ ΟΠ5 

8 Διακόνους ὡσαύτως σεμνούς, μὴ διλόγους, μὴ οἴνῳ 

πολλῷ προσέχοντας, μὴ αἰσχροκερδεῖς, 9 ἔχοντας τὸ 

μυστήριον τῆς πίστεως ἐν καθαρᾷ συνειδήσει. 10 Καὶ οὗτοι 

δὲ δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον, εἶτα διακονείτωσαν, 

ἀνέγκλητοι ὄντες. Τῖ Γυναϊῖκας ὡσαύτως σεμνάς, μὴ 

διαβόλους, νηφαλέους,ὨΖ πιστὰς ἐν πᾶσι. 12 Διάκονοι 

ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, τέκνων καλῶς 

προϊστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων. 13 Οἱ γὰρ καλῶς 

διακονήσαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται καὶ 

πολλὴν παρρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 

Μδρηαπὴ Μγοίθγὶ αι ΠῚ 

14 Ταῦτά σοι γράφω, ἐλπίζων ἐλθεῖν πρός σε "τάχιον. 

15 ᾿Εὰν δὲ βραδύνω, ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ Θεοῦ 

12 νηφαλεον Μ', ΤΆ ν5 νηφαλιον ΜΡΙΝ"Α, ΟΥ νβ νηφαλαιον Με 

211 νηφαλεοὺυς ΜΡΙΤΕ ν5 νηφαλιους ΜΡ' 6, Οοε νηφαλαιοὺυς Μ' 

3 ΝΑ. Μ 7 ὅὁμα νς Ψὲὶ 14 τεν ταχει Α΄ νς Ψὲκ 
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ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος, στύλος 
καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας. 16 Καὶ ὁμολογουμένως μέγα 
ἐστὶ τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον: 

"Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί, 
᾿Εδικαιώθη ἐν Πνεύματι, 
ἴὭφθη ἀγγέλοις, 
᾿Εκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, 
᾿Επιστεύθη ἐν κόσμῳ, 
᾿Ανελήφθη ἐν δόξῃ. 

[)οςίτηθς οἱ οπηοης 

Τὸ δὲ Πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς 
ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες 

πνεύμασι πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων, 22. ἐν 
ὑποκρίσει ψευδολόγων, Γκεκαυτηριασμένων τὴν ἰδίαν 

συνείδησιν, 2 κωλυόντων γαμεῖν, ἀπέχεσθαι βρωμάτων ἃ ὁ 
Θεὸς ἔκτισεν εἰς μετάληψιν μετὰ εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς 
καὶ ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήθειαν. 4 Ὅτι πᾶν κτίσμα Θεοῦ 
καλόν, καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον, μετὰ εὐχαριστίας 
λαμβανόμενον, 5 ἁγιάζεται γὰρ διὰ λόγου Θεοῦ καὶ 
ἐντεύξεως. 

Α Οοοα δρινδηΐ οἵ [ϑϑς (τὶς 

6 Ταῦτα ὑποτιθέμενος τοῖς ἀδελφοῖς καλὸς ἔσῃ διάκονος 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ,' ἐντρεφόμενος τοῖς λόγοις τῆς πίστεως καὶ 

τῆς καλῆς διδασκαλίας ἧ παρηκολούθηκας. 7 Τοὺς δὲ 
βεβήλους καὶ γραώδεις μύθους παραιτοῦ. Γύμναζε δὲ 
σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν. 8 .ὋΗ γὰρ σωματικὴ γυμνασία 
πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος, ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα 
ὠφέλιμός ἐστιν, ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καὶ τῆς 
μελλούσης. 9 Πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος. 
10 Εἰς τοῦτο γὰρ ϑκαὶ κοπιῶμεν καὶ Γὀνειδιζόμεθα, ὅτι 

Ἰ6 Ιησου Χριστου Μ', ΤΆ νς5 Χριστου ἰΙησου Μρὶ Θ, σε 

16 τος Θ νς ὲ 2 "κεκαυστηριασμενων ΝΑ νς Μ-“ 
10 96 νς ᾿Ψ)ὲ 10 Γαγωνιζομεθα 6 νς ὲὶ 
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ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι Σωτὴρ πάντων 

ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν. 

Τακο Ηρα ἴο Ὑοιιτςοϑ! ἀπα γοῦν [ζοςίΓη6 

11 Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. 12 ὙΠΕΡ σου τῆς 

νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου! τῶν πιστῶν ἐν 

λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, Πὲν πνεύματι, Ν ἐν πίστει, 

ἐν ἁγνείᾳ. 13 Ἕως ἔρχομαι πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ 

παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. 14 Μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ 

χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως 

τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. 15 Ταῦτα μελέτα, ἐν 

τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ἦ Θἐν πᾶσιν. 

16 Ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ. ᾿Επίμενε αὐτοῖς: 

τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς 

σου. 

Ηονν ἴο Ἰτραΐ Οἰμοὺ Βοϑί θνθῖς 

Πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξῃς, ἀλλὰ παρακάλει ὡς 

5 πατέρα, νεωτέρους ὡς ἀδελφούς, 2 πρεσβυτέρας ὡς 

μητέρας, νεωτέρας ὡς ἀδελφάς, ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ. 

Ηονν ἴο Ηοποῦ Τπ6 ννιαάοννο 

3 Χήρας τίμα τὰς ὄντως χήρας. 4 Εἰ δέ τις χήρα τέκνα 

ἢ ἔκγονα ἔχει, μανθανέτωσαν πρῶτον τὸν ἴδιον οἶκον 

εὐσεβεῖν καὶ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις, τοῦτο 

γάρ ἐστινξ ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 5. Ἢ δὲ 

ὄντως χήρα καὶ μεμονωμένη ἤλπικεν ἐπὶ ὁτὸν Θεὸν καὶ 

προσμένει ταῖς δεήσεσι καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ 

ἡμέρας. 6 Ἢ δὲ σπαταλῶσα, ζῶσα τέθνηκε. 7 Καὶ ταῦτα 

παράγγελλε, ἵνα ἀνεπτίληπτοι ὦσιν. 8 Εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ 

μάλιστα οτῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ 

ἔστιν ἀπίστου χείρων. 9 Χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον 

«σα αδδδδιιπιι.:᾽. 
πο Πυ ΄“ὉττὰπὠπὀϊὄἔῬσππὀπ’π π “ππὰὩΦυτϑσττττὰτσ

σσσ 

"12 γινου ΜΘ, ΤᾺ (ε νς γενου Μ΄ 

24 εστιν ΜΟ, οε ν5 Ἑκαλον και Μη, ΤΆ 

12 "6 νς 3ϑὲα 15 6 νς Ψὲ 5 Ὅκο νς 14 

8 ὅκανς Μὲς 
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ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα, ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή, 10 ἐν ἔργοις 

καλοῖς μαρτυρουμένη, εἰ ἐτεκνοτρόφησεν, εἰ ἐξενοδόχησεν, 

εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν, εἰ θλιβομένοις ἐπήρκεσεν, εἰ παντὶ 

ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησε. 

(ουμη56| ογ Υομηρθγ νναοννϑ 

1 Νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ: ὅταν γὰρ κατα- 

στρηνιάσωσι τοῦ Χριστοῦ, γαμεῖν θέλουσιν, 12 ἔχουσαι 

κρίμα ὅτι τὴν πρώτην πίστιν ἠθέτησαν. 13 ἽΑμα δὲ καὶ 

ἀργαὶ μανθάνουσι, περιερχόμεναι τὰς οἰκίας, οὐ μόνον δὲ 

ἀργαί, ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, λαλοῦσαι τὰ μὴ 

δέοντα. 14 Βούλομαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν, τεκνογονεῖν, 

οἰκοδεσποτεῖν, μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι τῷ ἀντικειμένῳ 

λοιδορίας χάριν. 15 Ἤδη γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω 

τοῦ Σατανᾶ. 16. Εἴ τις "πιστὸς ἢΝ πιστὴ ἔχει χήρας, 

ἐπαρκείτω αὐταῖς, καὶ μὴ βαρείσθω ἡ ἐκκλησία, ἵνα ταῖς 

ὄντως χήραις ἐπταρκέσῃ. 

Ηονν ἰο ΗοηοῦΥ͂ [6 Εἰαθις 

17 Οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς 

ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ 

διδασκαλίᾳ. 18 Λέγει γὰρ ἡ Γραφή, «Βοῦν ἀλοῶντα οὐ 

φιμώσεις,» καί, «ἴΑξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ.» 

19 Κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ παραδέχου, ἐκτὸς εἰ 

μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων. 20 Τοὺς ἁμαρτάνοντας 

ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε, ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσι. 

21 Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ “Κυρίου ᾿Ιησοῦ 

Χριστοῦ" καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων, ἵνα ταῦτα φυλάξῃς 

χωρὶς προκρίματος, μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλησιν." 

22 Χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις 

114 νεωτερας ΜΘ, ΤᾺ (ε ν5 Ἔχηρας Μ' 

221 προσκλησιν 9ὲ Α ν5 προσκλισιν Κι, ΤᾺ Οε 

16 ΠΟ νς ϑὶ 21 'Χχριστου ἰΙησου ΝΑ ν5 ὲ 

18 Ὠριΐ. 25:4; [κ. 10:7; εἴ. Μί. 10:.17Ὸὴ 
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ἀλλοτρίαις. Σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει. 23 Μηκέτι ὑδροτπότει, 

ἀλλ᾽ οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν στόμαχόν ὅσου καὶ τὰς 

πυκνάς σου ἀσθενείας. 
24 Τνῶν ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι πρόδηλοί εἰσι, 

προάγουσαι εἰς κρίσιν, τισὶ δὲ καὶ ἐπακολουθοῦσιν. 

25 'Ωσαύτως καὶ τὰ “καλὰ ἔργα" πρόδηλά Φέστι, καὶ τὰ 

ἄλλως ἔχοντα κρυβῆναι οὐ δύνανται.' 

Ηονν ἴο ΗοηοΥ ΜΜδςοῖθρις 

Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς ἰδίους δεσττότας 

6 πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ 

Θεοῦ καὶ ἡ διδασκαλία βλασφημῆται. 2 ΟἹ δὲ πιστοὺς 

ἔχοντες δεστότας μὴ καταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσιν: 

ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν, ὅτι πιστοί εἰσι καὶ ἀγαπητοὶ οἱ 

τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. 

Οἱ Εαἱςο οςίγι πο πα ΗἨμυπΊδη ατθρα 

Ταῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει. 3 Εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ 

καὶ μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσι λόγοις, τοῖς τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ τῇ κατ᾽ εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ, 

4 τετύφωται, μηδὲν ἐπιστάμενος, ἀλλὰ νοσῶν περὶ 

ζητήσεις καὶ λογομαχίας, ἐξ ὧν γίνεται φθόνος, ἔρις, 

βλασφημίαι, ὑπόνοιαι πονηραί, 5 διαπαρατριβαὶ" διε- 

φθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν καὶ ἀπεστερημένων 

τῆς ἀληθείας, νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν. 

σ᾽ Αφίστασο ἀπὸ τῶν τοιούτων. 6 Ἔστι δὲ πορισμὸς 

μέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας. 7 Οὐδὲν γὰρ 

εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, ϑδῆλον ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι 

δυνάμεθα! 8 Ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκετάσματα, 

τούτοις ἀρκεσθησόμεθα. 9 Οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν 

ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυμίας 

πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβεράς, αἵτινες βυθίζουσι τοὺς 

125 δυνανται ΜΡΙΑ, Οε νς δυναται Μρῖν, ΤᾺ 

25 διαπαρατριβαι 33ὲ κα, ον νς παραδιατριβαι ΤΆ 

23 ὁχκᾳ νς ϑὲ 25 'εργα τα καλα ΝΑ νς Μὲ 25 Ὅνα νυ Μ 

5 να νος Ψὲ 7 ὁμ"ὰ νς Ψὲ 
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ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν. 10 ᾿Ρίζα γὰρ 

πάντων τῶν κακῶν ἐστὶν ἡ φιλαργυρία, ἧς τινες ὀρε- 

γόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ ἑαυτοὺς 

περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς. 

Τῇ Μαη οἵ οα 

11 Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, ταῦτα φεῦγε. Δίωκε δὲ 

δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑτπτομονήν, 

γπραότητα. 12 ᾿Αγωνίζου τὸν καλὸν απο να τῆς πίστεως, 

ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν' ἐκλήθης καὶ 

ὡμολόγησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν 

μαρτύρων. 13 Παραγγέλλω ὅσοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τοῦ 

γζῳοποιοῦντος τὰ πάντα καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ 

μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν, 

14 τηρῆσαί σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον, ἀνεπίληπτον, μέχρι 

τῆς ἐπιφανείας τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 15 ἣν 

καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ μακάριος καὶ μόνος Δυνάστης, ὁ 

βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων, 

16 ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὃν 

εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται: ᾧ τιμὴ καὶ 

κράτος αἰώνιον. ᾿Αμήν. 

[ηςἰταςίοης ἴο ἴῃ 6 Κἰςῇ 

17 Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε μὴ 

Οφηλοφρόνειν μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι, 

ἀλλ᾽ "ἐν ὁΘτῷ Θεῷ πτῷ ζῶντι,χ τῷ παρέχοντι ἡμῖν πάν- 

τα πλουσίως εἰς ἀπόλαυσιν, 18 ἀγαθοεργεῖν, πλουτεῖν 

πᾶσα 
ϑρθοοο ο ΄΄σπππσσσ σσσσΝΝ 

112 ην Ψϑέκα, οσ ν5. Ἐκαι ΤᾺ 

210 καὶ ΜΝΑ, ΤᾺ Ογσ νος -Μ' 

317 παντὰ πλουσιως Μὲνκ, Οὐ νΩ τα παντὰ πλουσιὼῶς Α νϑ 

πλουσιως παντα ΤῈ 

11 ὁκ"ὰ νς Μὶ 11 πραυπαθιαν Ν'ὰ ν5 Μὲ 

13 ὁμκενς ἍὲΑ, [(ε] 13 γζωογονουντος Α ν5 Μὲκ 

17 Γεπι Νὰ ν9.  Μ 17 ὁκ νς ἍὲΑ 17 ὅκα νς Μὲ 
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ἐν ἔργοις καλοῖς, εὐμεταδότους εἶναι, κοινωνικούς, 19 ἀπο- 

θησαυρίζοντας ἑαυτοῖς θεμέλιον καλὸν εἰς τὸ μέλλον, 

ἵνα ἐπιλάβωνται τῆς Γαἰνωίου ζωῆς. 

Ουδγα Υουγ Ηρθτίαρθ 

20 Ω Τιμόθεε, τὴν παραθήκην! φύλαξον, ἐκτρεπόμενος 

τὰς βεβήλους κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου 

“γνώσεως, 21 ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τὴν πίστιν 

ἠστόχησαν. 

Ἢ χάρις "μετὰ σοῦ." Θ᾽ Αμήν. 

120 παραθηκην ΜΝΑ, Οε ν9 παρακαταθηκην Μο“͵ ΤᾺ 

19 γοντως ΝΑ ν5 ΨΜὶ 21 μεθ υμων ΝΑ νς5 Ψὶ 21 Ὅν "ὰ νς Μὲ 

ΓᾺ 

ΜΝ 2; ὶ ᾽ν 
"}ᾶ..: ᾿ 

ΠΡῸΣ ΤΠΜΟΘΕΟΝ Β 

Ραμ] ατορίς ΤΙπγοίῃγ 

 ΠΠ ΑΥΛΟΣ, ἀπόστολος Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ' διὰ θελήματος 
Θεοῦ κατ᾽ ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, 

2 Τιμοθέῳ, ἀγαπητῷ τέκνῳ: 

Χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς καὶ Χριστοῦ 
᾿Ιησοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. 

Ραι! ΤῆδηΚς οα ίοΓ ΤΙπηοΐῃγ ἂπα Ηἰς Μαίθγηδί ξογθθδῖς 

3 Χάριν ἔχω τῷ Θεῷ, ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων ἐν 
καθαρᾷ συνειδήσει, ὡς ἀδιάλειτττον ἔχω τὴν περὶ σοῦ 
μνείαν ἐν ταῖς δεήσεσί μου νυκτὸς καὶ ἡμέρας, 4 ἐπιποθῶν 

σε ἰδεῖν, μεμνημένος σου τῶν δακρύων, ἵνα χαρᾶς 

πληρωθῶ,2 5 ὑπόμνησιν "λαμβάνων τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου 
πίστεως, ἥτις ἐνώκησε πρῶτον ἐν τῇ μάμμῃ σου Λωΐδι καὶ 
τῇ μητρί σου Εὐνίκῃ, πέπεισμαι δὲ ὅτι καὶ ἐν σοί. 6 Δι᾿ ἣν 
αἰτίαν ἀναμιμνήσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ, 
ὅ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου. 7 Οὐ γὰρ 
ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεὸς πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ 
ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ. 

0. Νοῖ Β6 Αϑῃαπηθα οἵ [ῃ6 οϑρϑοὶ 

8ὃ Μὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ, ἀλλὰ συγκακοττάθησον τῷ 

Ιη 2 ΤΙιπηοΐηγ᾽γ 6 ΞΞ- νας 

" Χριστου ἰησου ΜΙΝ, Οε ν5 Ιησου Χριστου ΜΙΑ, ΤᾺ 

24 πιληρωθω Μ6, ΤΆ Οε ν5 πλησθω Με 

5 λαβων Θ ν-ς Μι 

6325 
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εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν Θεοῦ, 9 τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ 

καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ, οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν, ἀλλὰ 

κατ᾽ ἰδίαν πρόθεσιν καὶ χάριν, τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν 

Χριστῷ ᾿Ιησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων, 10 φανερωθεῖσαν δὲ 

νῦν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν “᾿Ιησοῦ 

Χριστοῦ,. καταργήσαντος μὲν τὸν θάνατον, φωτίσαντος δὲ 

ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου, 11 εἰς ὃ ἐτέθην 

ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος Θέθνῶν. 12 Δι᾿ 

ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα πάσχω, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπαισχύνομαι, οἶδα 

γὰρ ᾧ πεπίστευκα καὶ πέπεισμαι ὅτι δυνατός ἐστι τὴν 

παραθήκην᾽' μου φυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν. 

ΒΘ [ἰογϑΔ ἴο [ἢ 6 ΕΒαϊΐῃ 

13 γποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων ὧν παρ᾽ ἐμοῦ 

ἤκουσας, ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 14 Τὴν 

καλὴν παραθήκην φύλαξον διὰ Πνεύματος ᾿Αγίου τοῦ 

ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν. 

15 Οἶδας τοῦτο, ὅτι ἀπτεστράφησάν με πάντες οἱ ἐν τῇ 

᾿Ασίᾳ, ὧν ἐστι Φύγελος3 καὶ Ἑρμογένης. 16 Δῴη ἔλεος ὁ 

Κύριος τῷ ᾿Ονησιφόρου οἴκῳ, ὅτι πολλάκις με ἀνέψυξε καὶ 

τὴν ἅλυσίν μου οὐκ ἐπαισχύνθηΐ 17 ἀλλὰ γενόμενος ἐν 

“Ῥώμῃ, "σπουδαιότερον ἐζήτησέ με καὶ εὗρε. 18 Δῴη αὐτῷ 

ὁ Κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ Κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ! 

Καὶ ὅσα ἐν ᾿Εφέσῳ διηκόνησε, βέλτιον σὺ γινώσκεις. 

ΒΟ δίγοηρ ἰῇ ΟΥᾶςοθ 

Σὺ οὖν, τέκνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν 

Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 2Καὶ ἃ ἤκουσας παρ᾽ ἐμοῦ διὰ 

πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, 

112 παραθηκην Μ6, ΤΆ (εἐ ν9 παρακαταθηκην Μ'΄ 

214 παραθηκην ΜΘ, οε νβΚ παρακαταθηκην Μ΄, ΤΆ 

315 Φυγελος ΜρίπΟ, (γε νς Φυγελλος ΜΡΙΑ, ΤΆ 

416 επαισχυνθη ϑὲας, Οε νβ ἐπησχυνθη κ", ΤΆ 

9 «κατα Θ ν5 Μὲ 10 “κ'ὰ ν5 Ψὲς 11 ὁκ"ὰ νς ψὲς 
17 "σπουδαιως ΝῸ νς 33ὲ; (σπουδαιοτερως Α) 
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οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι. 3 “Σὺ οὖν 

κακοττάθησον᾽ ὡς καλὸς στρατιώτης “᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.ἡ 

4 Οὐδεὶς σρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγ- 

ματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. 5. ᾿Εὰν δὲ 

καὶ ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ. 

6 Τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν 

μεταλαμβάνειν. 7 Νόει "'ἃ λέγω: "δῴη γάρ σοι ὁ Κύριος 

σύνεσιν ἐν πᾶσι. 

ὃ Μνημόνευε ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, 

ἐκ σπέρματος Δαβίδ, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου: 9 ἐν ᾧ 

κακοταθῶ μέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργος, ἀλλ᾽ ὁ λόγος τοῦ 

Θεοῦ οὐ δέδεται. 10 Διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς 

ἐκλεκτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσι τῆς ἐν Χριστῷ 

᾿Ιησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου. 11 Πιστὸς ὁ λόγος: 

Εἰ γὰρ συναπεθάνομεν, 

Καὶ συζήσομεν: 

12 Εἰ ὑπομένομεν, 

Καὶ συμβασιλεύσομεν: 

Εἰ Γτἀρνούμεθα, 

Κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς: 

13 Εἰ ἀπιστοῦμεν, 

᾿᾽Εκεῖνος πιστὸς μένει: 
᾿Αρνήσασθαι Τ ἑαυτὸν οὐ δύναται. 

Τῇ Αρρτονθα πα ἴῃ ᾿σαρργονϑα ννοῦκθῖς 

14 Ταῦτα ὑπομίμνῃσκε, διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ 

γΙΚυρίου μὴ λογομαχεῖν, "Ζείἰς οὐδὲν χρήσιμον, ἐπὶ 

καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων. 15 Σπούδασον σεαυτὸν 

δόκιμον παραστῆσαι τῷ Θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, 

ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. 16 Τὰς δὲ βεβήλους 

Ι8 ἐεγηγερμενον Ψϑὲ 6, ον νΞ ηγηγερμενον ΤΆ 

3 'συγκακοπαθησον καὶ (Α) (0") ν5 Μὶ 3 6 νς ὶ 
7 το νς ὲ 7 τξΖδωσει Θ νς5 
12 Γγαρνησομεθα Θ νς5 ϑὲ 13 ἴγαρ ΚΑ Ὅν. Μ 
14 γ'Θθεου πο νς 3) ἃ 14 γξεπ ΘΟ νς Ψὲ 
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κενοφωνίας περιΐστασο: ἐπὶ πλεῖον γὰρ προκόψουσιν 

ἀσεβείας, 17 καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει: 

ὧν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ Φίλητος, 18 οἵτινες περὶ τὴν 

ἀλήθειαν ἠστόχησαν, λέγοντες ὁτὴν ἀνάστασιν ἤδη 

γεγονέναι, καὶ ἀνατρέπουσι τήν τινων πίστιν. 19 Ο μέντοι 

στερεὸς θεμέλιος τοῦ Θεοῦ ἕστηκεν, ἔχων τὴν σφραγῖδα 

ταύτην: «Ἔγνω Κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ,» καί, 

“᾿Αποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὁ ὀνομάζων τὸ ὄνομα 

Κυρίου." 20 ᾽ν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐκ ἔστι μόνον σκεύη 

χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, ἀλλὰ καὶ ξύλινα καὶ ὀστράκινα, καὶ ἃ 

μὲν εἰς τιμήν, ἃ δὲ εἰς ἀτιμίαν. 21 ᾿Εὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ 

ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων, ἔσται σκεῦος εἰς τιμήν, ἡγιασμένον 

οκαὶ εὔχρηστον τῷ Δεσπότῃ, εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν 

ἡτοιμασμένον. 22 Τὰς δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεύγε, 

δίωκε δὲ δικαιοσύνην, πίστιν, ἀγάπην, εἰρήνην, μετὰ τῶν 

ἐπικαλουμένων τὸν Κύριον ἐκ καθαρᾶς καρδίας. 23 Τὰς δὲ 

μωρὰς καὶ ἀπαιδεύτους ζητήσεις παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι 

γεννῶσι μάχας. 24 Δοῦλον δὲ Κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι, ἀλλ᾽ 

ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας, διδακτικόν, ἀνεξίκακον, 25 ἐν 

“πραότητι παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεμένους, μήποτε 

γδῷ αὐτοῖς ὁ Θεὸς μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, 

26 καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος, ἐζωγρη- 

μένοι ὑπ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα. 

Ρογ οι ς ΤΙπλθς αηα Ροῇ οἱἱς θη 

Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις 

ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί. 2 Ἔσονται γὰρ οἱ 

ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, 

βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, 

3 ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, 

ἀφιλάγαθοι, 4 προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, 

φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι, 5 ἔχοντες μόρφωσιν 

119 Κυριου ϑὲ 6, Οε ν5 Χριστου ΤᾺ 

18 οκ νς ϑὲ ας, [0] ΚΖΦΖΙ͂ Θκ"ὰ νς ΨΜὲο" 
25 “πραυτητι 6 ν5 Μὲ 25 δωη Θ νς ΨΜὶ 

19 Νῶωπι. 16:5 
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εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι. Καὶ τούτους 
ἀποτρέπου. 6 ᾿Εκ τούτων γάρ εἰσιν οἱ ἐνδύνοντες εἰς τὰς 
οἰκίας καὶ αἰχμαλωτεύοντες' γυναικάριαξΖ σεσωρευμένα 
ἁμαρτίαις, ἀγόμενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις, 7 πάντοτε 
μανθάνοντα καὶ μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν 
δυνάμενα. ὃ Ὃν τρόπον δὲ ᾿Ιάννης καὶ ᾿Ιαμβρῆς 
ἀντέστησαν Μωῤύΐῦσεϊῖ, οὕτω καὶ οὗτοι ἀνθίστανται τῇ 

ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν, ἀδόκιμοι περὶ 
τὴν πίστιν. 9 ᾿Αλλ᾽ οὐ προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον, ἡ γὰρ 
ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν, ὡς καὶ ἡ ἐκείνων 
ἐγένετο. 

Τῇ Θ Μδη οἵ οϑα δπα ἴδ ννογαὰ οἵ οα 

10 Σὺ δὲ "παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, 

τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ 
ὑττομονῇ, ΤΊ τοῖς διωγμοῖς, τοῖς τταθήμασιν, οἷά μοι ἐγένετο 
ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, ἐν ᾿Ικονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους διωγμοὺς 
ὑττήνεγκα. Καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος. 12 Καὶ 
πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ 

διωχθήσονται. 13 Πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες 
προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. 
14 Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης,, εἰδὼς 
παρὰ "τίνος ἔμαθες, 15 καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ “ἰερὰ 
Γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν 
διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ ᾿ἰΙησοῦ. 16 Πᾶσα Γραφὴ 
θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς 
γΓἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν 
δικαιοσύνῃ, 17 ἵνα ἄρτιος ἡ ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς 
πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος. 

Ι6 αἰχμαλωτεύυοντες Με, ΤΆ ν5 αἰχμαλωτιζοντες Μὶ' Ὁ, (εν 

26 γυναικαρια ΨΜὲΘ, οε ν5 τα γυναικαρια ΤΆ 

390 πλειον ΜΟ, ΤΆ Οἐ νς πλειστον Με 

414 εἐπιστωθης Μ6Ο, ΤᾺ (γε ν9 επιστευθης Μ' 

10 "παρηκολουθησας Θ νς Ψὶ 14 τινων Θ νς ϑὲ 

15 ὃν νς Μὲ αὐ", [(ε] 16 τελεγμον Θ νς Μὶ 
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Ργθαςῇ ἴῃ ννογα 

4 Διαμαρτύρομαι Ξ'οὖν ἐγὼν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, καὶ 

πέτοῦ Κυρίουν “ ̓ Ιησοῦ Χριστοῦ" τοῦ μέλλοντος κρίνειν 

ζῶντας καὶ νεκροὺς γκατὰ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν 

βασιλείαν αὐτοῦ, 2 κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως, 

ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ 

μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ. 3 Ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς 

ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς 

(ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας" ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσι διδασκάλους, 

κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν, 4 καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν 

ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραττήσονται. 

5 Σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσι, κακοτάθησον, ἔργον ποίησον 

εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον. 

Ραι]΄ς να θαϊςεϊοῦγ 

6 ᾿Εγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς “ἐμῆς 

ἀναλύσεως) ἐφέστηκε. 7Τὸν “ἀγῶνα τὸν καλὸν" 

ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα. 

8 Λοιπόν, ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν 

ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος Κριτής, 

οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν 

ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. 

ΤΙπιοίῃγ [5 ὑὕγρρα ἴο (ΟΠΊΘ 

9 Σπούδασον ἐλθεῖν πρός με ταχέως. 10 Δημᾶς γάρ με 

ἐγκατέλιπεν, ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη εἰς 

Θεσσαλονίκην, Κρήσκης εἰς Γαλατίαν, Τίτος εἰς Δαλματίαν. 

1 Λουκᾶς ἐστι μόνος μετ᾽ ἐμοῦ. Μᾶρκον ἀναλαβὼν ἄγε! 

μετὰ σεαυτοῦ, ἔστι γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν. 

12 Τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα εἰς Ἴεφεσον. 13 Τὸν φαιλόνην: 

ασσασαασααααααααασαααααασσσιιιιιιτιπ 
π΄’ ὃ(ῳ(ὐὐππἰ ἧ ππσπἰὀπ πσσπσσπσσσσνσσπισι 

111 αγε ΜΝΟ, ΤΆ οε νβ ἀγαγε ΜΙΑ 

213 φαιλονην Μὶ, ΤᾺ ΟΥγ νβ φελονην ΜΡ Ὁ 

1π|2 6 νς Ψὲ 16 νς ἍἹὲ 1 και Θ ν5 Μὲ 

3 ἼΙἰδιας επιθυμιας Θν. Μ 6 'αναλυσεως μου Θ ν5 ϑὲ 

7 'καλον αγωνα Θ ν5 ὶ 

641 2 ΤΙΜΟΤΗΥ 4:14-22 

ὃν ἀπέλιπον ἐν Τρωάδι παρὰ Κάρτπῳ, ἐρχόμενος φέρε, καὶ 
τὰ βιβλία, μάλιστα τὰς μεμβράνας. 14 ᾿Αλέξανδρος ὁ χαλ- 
κεὺς πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο. Γ᾿ Απτοδῴη αὐτῷ ὁ Κύριος 
κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ: 15 ὃν καὶ σὺ φυλάσσου, λίαν γὰρ 
Γἀνθέστηκε τοῖς ἡμετέροις λόγοις. 

ΤΗΘ [οτα [ς ξαι! ΠΈω! 

16. Ἐν τῇ πρώτῃ μου ἄπολογίᾳ οὐδείς μοι 
Γγσυμπαρεγένετο, ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλιπον -- μὴ 
αὐτοῖς λογισθείη! 17 .“Ο δὲ Κύριός μοι παρέστη καὶ 
ἐνεδυνάμωσέ με, ἵνα δι᾽ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ καὶ 
Γἀκούσῃ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἐρρύσθην ἐκ στόματος 
λέοντος. 18 οΚαὶ ῥύσεταί με ὁ Κύριος ἀττὸ παντὸς ἔργου 
πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν 
ἐπουράνιον, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

Ρργςοηδίϊα ἂπα Ραϑιι|΄ς ξαγϑννθί! 

19 Ασπασαι Πρίσκαν'᾽ καὶ ᾿Ακύλαν, καὶ τὸν ᾿Ονησιφόρου 
οἶκον. 20 Ἔραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ, Τρόφιμον δὲ 
ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα. 21 Σπτούδασον πρὸ 
χειμῶνος ἐλθεῖν. ᾿Ασπάζεταί σε Εὔβουλος καὶ Πούδης καὶ 
Λῖνος καὶ Κλαυδία καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες. 

22 Ο "Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς" μετὰ τοῦ πνεύματός σου. 
Ἢ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν. Θ᾽Αμήν. 

119 Πρισκαν ΜΟ, ΤΑ Οε ν5 Πρισκιλλαν Μ- 

14 "αποδωσει 6 νς ϑϑ)ὲ 15 Γαντεστη Θ νς Μὲ͵ 
16 παρεγενετο Θ ν95 ϑὲ 17 τακουσωσιν Θ νς ϑὶ 
18 96 νς Ψὶ 22 ΄Κυριος κ'" νς 3ϑὲ; (Κυριος Ιησους Α) 

22 ὁΘ νς Ψὶ 



ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 

Ραιΐ Οτοοῖς Τιῖως 

ι ἽΠ ΑΥΛΟΣ, δοῦλος Θεοῦ, ἀπόστολος δὲ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 

ἶς ἠκατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν Θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας 

τῆς κατ᾽ εὐσέβειαν 2 ἐπ᾿ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἣν 

ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς Θεὸς πρὸ χρόνων αἰωνίων, 

3 ἐφανέρωσε δὲ καιροῖς ἰδίοις. τὸν λόγον αὐτοῦ ἐν 

κηρύγματι ὃ ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ Σωτῆρος 

ἡμῶν Θεοῦ, 

4 Τίτῳ, γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν᾽ 

Χάρις, "ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς καὶ “Κυρίου 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ" τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν. 

Οὐ Πῆρα ΕΘ Αγ Νορᾶρα 

5 Τούτου χάριν κατέλιπόν' σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα 

ἐπιδιορθώσῃ καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, 

ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην: 6 εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος, μιᾶς 

γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά, μὴ ἐν κατηγορίᾳ 

ἀσωτίας ἢ ἀνυπότακτα. 7 Δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον 

ἀνέγκλητον εἶναι ὡς Θεοῦ οἰκονόμον, μὴ αὐθάδη, μὴ 

ὀργίλον, μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ, ὃ ἀλλὰ 

φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ, 

9 ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ἵνα 

δυνατὸς ἦ καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ 

καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν. 

.-..,ιι͵΄᾿΄΄ή7͵.͵ι.͵ι.ι.ι.ιι͵μιἨ τ ΄΄΄΄΄“ἝΓ͵..ῬἙἙἙἙἙςςςς 

Ιη Τίς 6 Ξ καὰς 

’ι5, κατελιπον Μ, ΤΆ νς απελιτπτον Μ'Ν", Ογ νβ ἀπελειπτον ΑὉ 

4 τκαι κο νς 3) α 4 ἵχριστου ἰησου Θ νς5 Μὲ 
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643 ΤΙΤΙ)5 1:10-2:8 

ΡγοΟὈΙΘπης Εἰαθις Μιςῖ ξᾶςθ 

10 Εἰσὶ γὰρ πολλοὶ ϑκαὶ ἀνυπότακτοι, ματαιολόγοι καὶ 
φρεναπάται, μάλιστα οἱ ἐκ Τ περιτομῆς, 1]: οὗς δεῖ 
ἐπιστομίζειν, οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσι διδά- 
σκοντες ἃ μὴ δεῖ αἰσχροῦ κέρδους χάριν. 12 Εἶπτέ τις ἐξ 
αὐτῶν, ἴδιος αὐτῶν προφήτης, “Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ 
θηρία, γαστέρες ἀργαί.΄ 13 Ἢ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν 
ἀληθής. Δι᾿ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα 
ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει, 14 μὴ προσέχοντες ᾿Ιουδαϊκοῖς 
μύθοις καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπτων ἀποστρεφομένων τὴν 
ἀλήθειαν. 15 Πάντα ὁμὲν καθαρὰ τοῖς καθαροῖς: τοῖς δὲ 
μεμιασμένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ μεμίανται 
αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις. 160 Θεὸν ὁμολογοῦσιν 
εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, βδελυκτοὶ ὄντες καὶ 
ἀπειθεῖς καὶ πρὸς τᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι. 

4 {Π{|6- οὐ ἃ Ηθαίζῃγ Εἰ οςΚ 

2 Σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ. 
2 Πρεσβύτας νηφαλέους! εἶναι, σεμνούς, σώφρονος, 

ὑγιαίνοντας τῇ πίστει, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑττομονῇ. 
3 Πρεσβύτιδας ὡσαύτως ἐν καταστήματι ἱεροπρεττεῖς, 

μὴ διαβόλους, μὴ οἴνῳ πολλῷ δεδουλωμένας, καλο- 

διδασκάλους, 4 ἵνα σωφρονίζωσι τὰς νέας φιλάνδρους 
εἶναι, φιλοτέκνους, 5 σώφρονας, ἁγνάς, τοἰκουρούς, 
ἀγαθάς, ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα μὴ ὁ 
λόγος τοῦ Θεοῦ βλασφημῆται. 

6 Τοὺς νεωτέρους ὡσαύτως παρακάλει σωφρονεῖν, 
7 περὶ τάντα σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν ἔργων, 
ἐν τῇ διδασκαλίᾳ ᾿ἀδιαφθορίαν, σεμνότητα, θἀφθαρσίαν, 
ὃ λόγον ὑγιῆ ἀκατάγνωστον, ἵνα ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ, 
μηδὲν ἔχων περὶ ἡμῶν λέγεινϊ φαῦλον. 

"2 νηφαλεους Μδ' νς νηφαλιοὺς Μὶ Ὁ, ΤΆ Οε νβ νηφαλαιους Μ' 
28 ημων 3έπκο, οε νς ὑμων Α, ΤΆ 

1096 ν- Μ, [6ε] 10 ττης νῷ νς ἃ 15 96 νς Ψὶ 
15 “μεμιαμμενοις Θ νς Μὲ 5 Γοικουργους Θ νς Μὶ 
7 Γαφθοριαν Θ νς Μὶ 7 6 νς 3») 8 7312 Θ νς Μι 
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9 Δούλους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι ἐν πᾶσιν, 

εὐαρέστους εἶναι, μὴ ἀντιλέγοντας, 10 μὴ νοσφιζομένους, 

ἀλλὰ '“πίστιν πᾶσαν" ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν, ἵνα τὴν 

διδασκαλίαν Ττοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ κοσμῶσιν ἐν πᾶσιν. 

Τγαί θα Ὀγ δᾶνίηρ ΟΥᾶςθ 

11 ᾿Επεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ οὴ σωτήριος πᾶσιν 

ἀνθρώποις, 12 παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν 

ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ 

δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, 

13 προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς 

δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 

14 ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς 

ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, 

ζηλωτὴν καλῶν ἔργων. 

15 Ταῦτα λάλει καὶ παρακάλει καὶ ἔλεγχε μετὰ πάσης 

ἐπιταγῆς. Μηδείς σου περιφρονείτω. 

Ατάςείοιις νίγίμος ἔογ ἢ Κοοϊρί ηΐς οἱ Ογᾶςθ 

3 Ὑπομίμνησκε αὐτοὺς ἀρχαῖς καὶ ἐξουσίαις ὑπο- 

τάσσεσθαι, πειθαρχεῖν, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν 

ἑτοίμους εἶναι, 2 μηδένα βλασφημεῖν, ἀμάχους εἶναι, ἐπι- 

εἰκεῖς, πᾶσαν ἐνδεικνυμένους πραότητα πρὸς πάντας 

ἀνθρώπους. 3 Ἦμεν γάρ ποτε καὶ ἡμεῖς ἀνόητοι, ἀπειθεῖς, 

πλανώμενοι, δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις, 

ἐν κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντες, στυγητοί, μισοῦντες 

ἀλλήλους. 4 Ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία 

ἐπεφάνη τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, 5 οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν 

δικαιοσύνῃ "ὧν ἐποιήσαμεν ἡμεῖς ἀλλὰ κατὰ “τὸν αὐτοῦ 

ἔλεον. ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ 

αι ιν ον πππ’σσ“ππαπππσπσ“““ππσσσσσσσν 

1021 αὐ νς 3ϑὲ; Ὡ κὉ) 10 ττην Θ νς ϑὲ 

11 96 νς δὶ 196 νς Ψὶ 

2 “πραυτητα ΑΟ ν5 Μὲ; (σπουδην τα ΝΜ") 
5. τὰ Θ ν9ς ϑὶ 5 ΄το αὑτοῦ ελεος ΝΑ ν5ς Μὲ 

645 ΤΙΤυ5 3:6-15 

ἀνακαινώσεως Πνεύματος ᾿Αγίου, 6 οὗ ἐξέχεεν ἐφ᾽ ἡμᾶς 
πλουσίως διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, 7 ἵνα 
δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι κληρονόμοι γενώμεθα κατ᾽ 
ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου. 

[20 Οοοα δἃηα Ανοϊὶα Π)Ιςςοηςίοη 

“δΠιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε 
διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι 
οἱ πεπιστευκότες' Θεῷ. Ταῦτά ἐστι ὁτὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα 
τοῖς ἀνθρώποις. 9 Μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ 
ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο, εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς 
καὶ μάταιοι.10 Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν 
νουθεσίαν παραιτοῦ, ΤΊ εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος 
καὶ ἁμαρτάνει, ὧν αὐτοκατάκριτος. 

Ρογςοηδία ἂπα Ρι}}|΄ς ἔαγθννθί! 

12 Ὅταν πέμψω ᾿Αρτεμᾶν πρὸς σὲ ἢ Τύχικον, 
σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν, ἐκεῖ γὰρ κέκρικα 
παραχειμάσαι. 13 Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ -᾿Απολλὼ 
σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. 
14 Μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων 
προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν 
ἄκαρττοι. 

15 ᾿Ασπάζονταί σε οἱ μετ᾿ ἐμοῦ πάντες. Ασπασαι τοὺς 
φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. 

Ἢ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν. Θ᾽ Αμήν. 

δ πεπιστευκοτες Ψ)ὲ 6, οὐ ν5 Ἔτω ΤᾺ 

7 τγενηθωμεν Θ νς ϑὲ 8θν. Μ 13 ᾿Απολλων κὶ νς 3)ὲς 
15 96 νς ὶ 



ΠΡῸΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ 

Ραι! τοῖς ΡῃΠ}Θπηοη 
-ῦ-««Οὡ΄ 

᾿Ιησοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ 

Φιλήμονι τῷ ἀγατπτητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν 2 καὶ ᾿Απφίᾳ 

τῇ Γἀγαπητῇ καὶ ᾿Αρχίπττῳ τῷ συστρατιώτῃ ἡμῶν καὶ τῇ 

κατ᾽ οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ" 

3 Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ 

Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

Ραμ! (οπηπιθηας ΡΗ } οπηΊοη΄ς ἰονθ δηα Βαϊίῃ 

4 Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου πάντοτε μνείαν σου 

ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, 5 ἀκούων σου τὴν 

ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν ἣν ἔχεις πρὸς τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν καὶ 

εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, 6 ὅπως ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς 

σου ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν 

ἡμῖν2 εἰς Χριστὸν Θ᾽Ιησοῦν. 7 Χάριν γὰρ “ἔχομεν πολλὴν" 

καὶ παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν 

ἁγίων ἀναττέτπαυται διὰ σοῦ, ἀδελφέ. 

Ραμ! [ἰπἴϑγοραος ογ Ομ ΘοΙ ΠΊ 9 

8 Διό, πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σοι 

τὸ ἀνῆκον, 9 διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ, τοιοῦτος 

Ιη ΡῃΠθπηοη 6 Ξ ΝΑῸ 

16 παντος Μ' 6, ΤΆ Οε νβ Ἐεργου Μὶ 
260 ημιν ΜΑΟ, (ε νϑ5 ὑμιν Ν, ΤᾺ 

2 ταδελφη ΝΑ ν5 9,9 6 96 νς ὲ 7 τχαραν Θ ν5 Μὶ 
7 ΄'πολλην εσχον Θ ν5 Ψὶ 

646 

647 ΡΗΓΈΕΜΟΝ 10-25 

ὧν ὡς Παῦλος πρεσβύτης, νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος “ ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ. 10 Παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου, ὃν 
ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς ὅὍμου, ᾿Ονήσιμον, ΤΊ τόν τοτέ σοι 
ἄχρηστον, νυνὶ δὲ Τ σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον, 12 ὃν 
ἀνέπεμψα. “Σὺ δὲ" αὐτόν, τοῦτ᾽ ἔστι τὰ ἐμὰ σπλάγχνα, 
οπροσλαβοῦ: 13 ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν 
κατέχειν, ἵνα ὑττὲρ σοῦ “διακονῇ μοιῖ ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ 
εὐαγγελίου. 14 Χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα 
ποιῆσαι, ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ἡ ἀλλὰ 
κατὰ ἑκούσιον. 15 Τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς 
ὥραν ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς, 16 οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλ᾽ 
ὑττὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιστα ἐμοί, πόσῳ δὲ 
μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν Κυρίῳ. 

ΡαιΪ ΕἘποούγαρθο ΡΗῃΠΠΘπηοπη΄ 5 ΟΡ Θαΐθηςθ 

17 Εἰ οὖν με΄ ἔχεις κοινωνόν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ. 
18 Εἰ δέ τι ἠδίκησέ σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ Γέλλόγει. 
19 ᾿Εγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί, “᾿Εγὼ ἀποτίσω΄ -- 

ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις! 20 Ναί, 

ἀδελφέ, ἐγώ σου ὀναίμην ἐν Κυρίῳ: ἀνάταυσόν μου τὰ 
σπλάγχνα ἐν ΓΚυρίῳ. 

21 Πεπτοιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι, εἰδὼς ὅτι καὶ 
ὑπὲρ Γὃ λέγω ποιήσεις. 22 “Αμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν, 

ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι 
ὑμῖν. 

Ραυ]} ς Γάγθννοὶ!} 

23 ᾿Ασπάζονταί σε ᾿Επαφρᾶς ὁ συναιχμάλωτός μου 
ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, 24 Μᾶρκος, ᾿Αρίσταρχος, Δημᾶς, Λουκᾶς, 
οἱ συνεργοί μου. 

25 Ἢ χάρις τοῦ Κυρίου Ο'ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ 
πνεύματος ὑμῶν. 92᾿ Αμήν. 

117 με ΜΟ, σε νς εμε Μ᾿ ΤᾺ 

9 δ νς 3᾽ὲ 10 ὁκ"ᾳΑ νς ψὲς ΤΊ Τκαι κ᾿ [(γἊ] νς ϑὲας 
12 ΄σοι Θ ν5 Ψὲ 12 ὁκ"ὰ νς ψὲς 13 “6 νς Μὲ 
18 τελογγα Θ ν5 ΜΙ 20 ΓΧχριστω Θν9.  Μ 21 τὰ Θ νς ϑὲ 

23 Γασπαζεται Ο ν.  Μ 25 οἷχ νς ϑὲ ας 25 ΟζᾺ νς 3ϑὲνκς 



ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 

Τῇθ δοη: οα΄ς ΘΌΡΓΘΠΊΘ Βρνοίας οη 

ΟΛΥΜΕΡΩΣ καὶ πολυτρότως πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας 

δ ϑν τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις, 2 ἐπ᾽ ἐσχάτου" 
τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Υἱῷ, ὃν ἔθηκε 
κληρονόμον πάντων, δι᾽ οὗ καὶ “τοὺς αἰῶνας ἐποίησεν -ἦ 
3 ὃς ὧν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς 

ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων τε τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς 
δυνάμεως “αὐτοῦ, δι᾽ ἑαυτοῦ" καθαρισμὸν “ποιησάμενος 
τῶν ἁμαρτιῶνϊ θἡμῶν, ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷτῆς μεγαλωσύνης 

ἐν ὑψηλοῖς, 4 τοσούτῳ κρείττων γενόμενος τῶν ἀγγέλων 

ὅσῳ διαφορώτερον παρ᾽ αὐτοὺς κεκληρονόμηκεν ὄνομα. 

ΤΗΘ δοὴ ἔχαϊίθα Αὐονθ Αηροὶς 

5 Τίνι γὰρ εἶττέ ποτε τῶν ἀγγέλων, 

«Υἱός μου εἶ σύ, 
᾿Εγὼ σήμερον γεγέννηκά σε» 

καὶ πάλιν, 

«᾿Εγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς Πατέρα, 
Καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς Υἱόν» 

Ιη Ηθρίθννα Ὁ ΞΞ μέθνβας 

12 ἐεσχατου ἍΜΔὲΘ (.0), σε νβ εσχατων ΤΆ 

23 δεξια ΜΘ (βΒ.0), ΤᾺ Οἐε ν9 Ἔτου θρονου Με 

2 5312 6 ((.Ο νς ἍΝ 3 αὐτου ΝΒΑ νς Ψ; (δι αυτου μ45) 

3 7231 6 (μ.Ο) νς ὲ 3 96 (ᾳ.Ο) νς ὲ 

δὰἃ ες. 2:17 50 2 584π|. 7:14; 1 (ζῃτοη. 17:13 
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6 Ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τὸν Πρωτότοκον εἰς τὴν 
οἰκουμένην, λέγει, 

«Καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι Θεοῦ.» 

7 Καὶ πρὸς μὲν τοὺς ἀγγέλους λέγει, 

«Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα 
Καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα»: 

ὃ πρὸς δὲ τὸν Υἱόν, 

«Ὁ θρόνος σου, ὁ Θεός, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος: 
τ Ῥάβδος “εὐθύτητος ἡ ῥάβδος" τῆς βασιλείας σου. 

9 ᾿Ηγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν: 
Διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε ὁ Θεός, ὁ Θεός σου, 
Ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου»: 

10 καί, 

«Σὺ κατ᾽ ἀρχάς, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, 
Καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί: 

Τ Αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις: 
Καὶ ττάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσοντοαι, 

12 Καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτοὺς 
ΤΚαὶ ἀλλαγήσονται. 
Σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ 
Καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι.» 

123 Πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέ ποτε, 

«Κάθου ἐκ δεξιῶν μου 
Ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποττόδιον τῶν 

ποδῶν σου»᾽ 

14 Οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν 
ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν 
σωτηρίαν 

8 Τκαι η 6 (ᾳ.Ο) νς 3 

8 της εὐθυτητος ραβδος ψμ46ΒΑ ν- 93); (-- κἡ 
12 Τως 'ματιον 6 (ᾳ.Ο) νς 9ὲ 

6 Ὠουΐ. 32:43 ΙΧΧ, Ὠ55; Ρ5. 97:77 7. Ρβε5.104:4 8,9 Ρς. 45:6,)7ὨῺ|ἨἩ 10-12 ΡΞ. 102:25-27 13 Ρς. 110]: 
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ΕΙγοὶ νναγηίηρ: Ὸ Νοῖ Νορί θεοί δαἰναίἊοη 

Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς 
ἀκουσθεῖσι, μήποτε "παραρρυῶμεν. 2Εἰ γὰρ ὁ δι᾽ 

ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα 
παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, 
3 πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες 
σωτηρίας, ἥτις, ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, 
ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη, 4 συνε- 
πιμαρτυροῦντος τοῦ Θεοῦ σημείοις τε καὶ τέρασι καὶ 
ποικίλαις δυνάμεσι καὶ Πνεύματος ᾿Αγίου μερισμοῖς κατὰ 
τὴν αὐτοῦ θέλησινϑ 

ΤῊΘ δοὴ Μδ8αθ8 [οννϑὺ [ῇδη Αηρεὶς 

Οὐ γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξε τὴν οἰκουμένην τὴν 
μέλλουσαν, περὶ ἧς λαλοῦμεν. 6 Διεμαρτύρατο δέ πού τις 
λέγων, 

«Τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ, 
Ἢ υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν 

7 ᾿Ηλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι πταρ᾽ ἀγγέλους, 
Δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν͵ 

8 Πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ.» 

Ἔν γὰρ τῷ" ὑποτάξαι θΘαὐτῷ τὰ πάντα οὐδὲν ἀφῆκεν 
αὐτῷ ἀνυπότακτον. Νῦν δὲ οὔττω ὁρῶμεν αὐτῷ τὰ πάντα 
ὑποτεταγμένα. θΤὸν δὲ “βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους 
ἡλαττωμένον΄ βλέπομεν, ᾿Ιησοῦν διὰ τὸ πάθημα τοῦ 
θανάτου “δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένον, ὅττως χάριτι 
Θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται θανάτου. 

᾽7 αυτον ΜΡ ΚήΈΒ, οὐ ν9 Ἑκαι κατεστησας αὔτον επὶι τὰ εργα των 
χειρων σου ΜΡίκας, ΤΆ 

16 (κοὴνς 1 παραρυωμεν 6 (Β.Ο)ν9. Μ 

8 “ΚΒ νς ϑέγμέόας 8 ὁγμ468 νς ΨϑέίκαΑς, [0] 

6-8 ΡςΞς. 8:5-7 ΧΧ 
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Βγησίηρ Μδηγ δοη5 ἴο ΕἸἰοῖνγ 

10 Ἔπρεπε γὰρ αὐτῷ, δι᾽ ὃν τὰ πάντα καὶ δι᾽ οὗ τὰ 
πάντα, πολλοὺς υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγαγόντα, τὸν ᾿Αρχηγὸν 
τῆς σωτηρίας αὐτῶν διὰ παθημάτων τελειῶσαι. 11 ἽὝὍ τε 
γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες: δι᾽ ἣν 
αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν, 
12 λέγων, 

«᾿Απαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, 
Ἔν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε»: 

13 καὶ ττάλιν, 

«᾿Εγὼ ἔσομαι πεττοοιθὼς ἐττ᾽ αὐτῷ»: 

καὶ τάλιν, 

«᾿Ιδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός.» 

14 ᾿Επεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκε “σαρκὸς καὶ αἵματος, 
καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχε τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ 
θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, 
τοῦτ᾽ ἔστι τὸν διάβολον, 15 καὶ ἀτταλλάξῃ τούτους, ὅσοι 

φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας. 
16 Οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ 
σπέρματος ᾿Αβραὰμ ἐπιλαμβάνεται. 17 Οθεν ὦφειλε 
κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι, ἵνα ἐλεήμων 
γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν Θεόν, εἰς τὸ 
ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. 18 Ἐν ᾧ γὰρ 
πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς πειραζομένοις 
βοηθῆσαι. 

ΤΗΘ δοὴ ννᾶς ξαϊῃέμ! 

Ὅθεν, ἀδελφοὶ ἅγιοι, κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι, 
κατανοήσατε τὸν ᾿Απόστολον καὶ ᾿Αρχιερέα τῆς 

ὁμολογίας ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν, 2 πιστὸν ὄντα τῷ 

"1 Ιησουν Χριστον Ξ33ὲ νς Ιησουν 6, Οε νς Χριστον ἰησουν ΤᾺ 

14 “321 Ε νς Μὲ 

12 ες. 22:2} 138 Ις5. 8:17 ΙΧΧ; 2 84π|. 22:3 ΙΧΧ; |ς. 12:2 130 Ις. 8:18 
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ποιήσαντι αὐτὸν ὡς καὶ Μωῦσῆς ἐν ϑὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. 
3 Πλείονος γὰρ “δόξης οὗτος παρὰ Μωῦσῆν ἠξίωται καθ᾽ 
ὅσον πλείονα τιμὴν ἔχει τοῦ οἴκου ὁ κατασκευάσας αὐτόν. 
4 Πᾶς γὰρ οἶκος κατασκευάζεται ὑπό τινος, ὁ δὲ οτὰ 

πάντα κατασκευάσας Θεός. 5 Καὶ Μωύσῆς μὲν πιστὸς ἐν 
ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ὡς θεράπων εἰς μαρτύριον τῶν 
λαληθησομένων, 6 Χριστὸς δὲ ὡς Υἱὸς ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ, 
οὗ οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς, Γἐάντπερ τὴν παρρησίαν καὶ τὸ 
καύχημα τῆς ἐλπίδος "μέχρι τέλους βεβαίαν᾽ κατάσχωμεν. 

σΘΟΟΠα νναγηΐϊηρ: Β6 αἰ [ἃ] 

7 Διό, καθὼς λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ ἽΑγιον, 

«Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, 
8 Μη σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν 

Ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ, 
Κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ, 

9 οοοὗ ἐπείρασάν ὅμε οἱ πατέρες ὑμῶν, 
Γ᾿ Εδοκίμασάν με. καὶ εἶδον τὰ ἔργα μου 

“τεσσαράκοντα ἔτη. 

10 Διὸ προσώχθισα τῇ γενεᾷ "ἐκείνῃ 
Καὶ εἶττον, ΄᾿Αεὶ τλανῶνται τῇ καρδίᾳ: 

Αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὰς ὁδούς μου΄- 
ΤῈ ᾿ὥς ὦμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου, 

Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου."» 

12 Βλέπετε, ἀδελφοί, μήποτε ἔσται ἔν τινι ὑμῶν καρδία 
πονηρὰ ἀπιστίας ἐν τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος: 

13 ἀλλὰ παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν, 
ἄχρις οὗ τὸ “σήμερον καλεῖται, ἵνα μὴ σκληρυνθῇ ἐξ ὑμῶν 
τις͵ ἀπάτῃ τῆς ἁμαρτίας. 14 Μέτοχοι γὰρ γεγόναμεν τοῦ 

113 εξ ὑυμων τις ΨὲΒ νς τις εξ υμων ΝΑΟ, ΤᾺ Οε 

2 9Β νς ϑέπας, [6] 3 “6 ψήδ"α)ὴυς 9}, 4 Τα υς ὲ 
6 Γεαν Β νς ϑέγμέδας, [(ε]; (καν κ") 6 “μ468 νς ϑὲκας 
9 96 νς )ὲ 9 'εν δοκιμασια Θ νς ὶ 
9 «τεσσερακοντα Θ νς 39ὲ 10 "ταυτη Θ ν5 3ὲ. 14 “231 Θ νς ϑὲ 

7-ΤΊ Ρς. 95:7-Τ 
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Χριστοῦ," ἐάνπερ τὴν ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως μέχρι 
τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν, 15 ἐν τῷ λέγεσθαι, 

«Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, 
Μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν 
Ως ἐν τῷ παραπικρασμῷ.» 

16 Τίνες γὰρ ἀκούσαντες παρεπίκραναν ᾿Αλλ᾽ οὐ πάντες 
οἱ ἐξελθόντες ἐξ Αἰγύπτου διὰ ΜωύῦσέωςΞ 17 Τίσι δὲ προσ- 
ώχθισε “τεσσαράκοντα ἔτη Οὐχὶ τοῖς ἁμαρτήσασιν, 
ὧν τὰ κῶλα ἔπεσεν ἐν τῇ ἐρήμῳ 18 Τίσι δὲ ὦμοσε μὴ 
εἰσελεύσεσθαι εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ εἰ μὴ τοῖς 
ἀπειθήσασι, 19 Καὶ βλέπομεν ὅτι οὐκ ἠδυνήθησαν 
εἰσελθεῖν δι᾽ ἀπιστίαν. 

ΤῆΘ (οηίϊπυΐηρ Ργοπηϊσο οὐ Βοςΐ 

4 Φοβηθῶμεν οὖν, μήποτε καταλειπομένης ἐπαγγελίας 
εἰσελθεῖν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ, δοκῇ τις ἐξ ὑμῶν 

ὑστερηκέναι. 2 Καὶ γάρ ἐσμεν εὐηγγελισμένοι καθάπερ 
κακεῖνοι,, ἀλλ᾽ οὐκ ὠφέλησεν ὁ λόγος τῆς ἀκοῆς ἐκεί- 
νους, μὴ συγκεκραμένουςξ τῇ πίστει τοῖς ἀκούσασιν. 
3 εἰσερχόμεθα γὰρ εἰς ὁτὴν κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαν.- 
τες, καθὼς εἴρηκεν, 

«'ῶς ὥὦμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου, 
Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάτταυσίν μου,» 

καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενηθέντων. 
4 Εἴρηκε γάρ που περὶ τῆς ἑβδόμης οὕτω, «Καὶ κατέπαυσεν 
ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων 
αὐτοῦ»: 5 καὶ ἐν τούτῳ πάλιν, «Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν 
κατάπαυσίν μου.» 6 Ἐπεὶ οὖν ἀπολείπεται τινὰς 
εἰσελθεῖν εἰς αὐτήν, καὶ οἱ πρότερον εὐαγγελισθέντες οὐκ 
εἰσῆλθον δι᾽ ἀπείθειαν, 7 πάλιν τινὰ ὁρίζει ἡμέραν, 
-.--΄“Π ΞΟΞ-Ξ-ΞΞ ὁ ὁ ὁ ὃὅϑΘοσθ ..Θ δ δ ΦἝ᾽͵᾽͵᾽ δ ἦἣἮο᾿ο͵ ͵͵ ᾽͵᾽͵᾽ 
2 κακεινοι ΜΘ, ΤΆ (ε νς εκεινοι Μϑ 
22 συγκεκραμενους ἥΞ,3ὲ νς συγκεκερασμενους (μ456) (Β") (Α) Ο, Οε νς 
συνκεκερασμενος Ν ν5 συγκέκράαμενος ΤΕ 

17 “τεσσερακοντα 6 ν- 33) 3 ὁμ468 γς ϑὲκας, [0ε] 

Ἵ5 Ρς. 95:7, 3. Ρς.95:17] 4 (ρη.2:2 5 Ρς. 95:1 
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« Σήμερον,» ἐν Δαβὶδ λέγων μετὰ τοσοῦτον χρόνον, 

καθὼς "εἴρηται, 

«Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, 

Μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν.» 

8 Εἰ γὰρ αὐτοὺς" ᾿Ιησοῦς κατέπαυσεν, οὐκ ἂν περὶ ἄλλης 

ἐλάλει μετὰ ταῦτα ἡμέρας. 9 ἼΑρα ἀπολείπεται 

σαββατισμὸς τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ. 10 Ο γὰρ εἰσελθὼν εἰς 

τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ καὶ αὐτὸς κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν 

ἔργων αὐτοῦ ὥσπερ ἀπὸ τῶν ἰδίων ὁ Θεός. 

(οα΄ς ννοτα ΠὨίςεονοῖς Οὐ (οπαϊίἊοη 

11] Σπουδάσωμεν οὖν εἰσελθεῖν εἰς ἐκείνην τὴν 

κατάπαυσιν, ἵνα μὴ ἐν τῷ αὐτῷ τις ὑποδείγματι πέσῃ τῆς 

ἀπειθείας. 
12 Ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνεργὴς καὶ τομώτε- 

ρος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον καὶ διϊκνούμενος ἄχρι 

μερισμοῦ ψυχῆς ὅτε καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν, 

καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας. 13 Καὶ οὐκ 

ἔστι κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ, πάντα δὲ γυμνὰ καὶ 

τετραχηλισμένα τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, πρὸς ὃν ἡμῖν ὁ 

λόγος. 

Οὐυζγ (οπιραρϑἰοπηδίθ ΗΙρῇ Ργθϑΐ 

14 Ἔχοντες οὖν ᾿Αρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς 

οὐρανούς, ᾿Ιησοῦν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς 

ὁμολογίας. 15 Οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον 

συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειραμένον δὲ κατὰ 

πάντα καθ᾽ ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας. 16 Προσερχώμεθα 

οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν 

γἔέλεον καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν. 

αν 
3 .. απ πα σσσσσσΝ 

ΙΒ αυὐτους ΜΘ, ΤΆ (τ νβ5 αυτος ο Μ' 

7 γπροειρηται Θ (προειρηκεν Β) ν5 ᾿ὲ 12 96 νς ϑὶ 

15 Γπεπειρασμενον γμδ"ΝΒΑ νϑ8 ψὲς 16 Γ"ελεος Θ ν95 Μὲ 

7 ῥ5. 95:78 
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Τῇ Οιμμα!ῇΠςαίίοης ογ ΗΙρἢ-Ρη θοῖηοοα 

5 Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος 
ὑττὲρ ἀνθρώττων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα 

προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν, 
2 μετριοταθεῖν δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσι καὶ πλανωμένοις, 
ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται ἀσθένειαν. 3 Καὶ “διὰ ταύτην" 
ὀφείλει, καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ, οὕτω καὶ περὶ "'εαυτοῦ 
προσφέρειν "δὑπὲρ ἁμαρτιῶν. 4 Καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις 
λαμβάνει τὴν τιμήν, ἀλλ᾽ ὁ καλούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, 
καθάπερ καὶ ᾿Ααρών. 

(τις [ς ἃ Ργίθςοῖ Εογθνθυ 

5 Οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασε γενηθῆναι 

ἀρχιερέα, ἀλλ᾽ ὁ λαλήσας πρὸς αὐτόν, 

«Υἱός μου εἶ σύ, 
᾿Εγὼ σήμερον γεγέννηκά σε»: 

καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει, 

6 «Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα 
Κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ»: 

7 ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, δεήσεις τε καὶ 
ἱκετηρίας πρὸς τὸν δυνάμενον σῴζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου 
μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας, καὶ 
εἰσακουσθεὶς ἀττοὸ τῆς εὐλαβείας, ὃ καίττερ ὧν Υἱός, ἔμαθεν 
ἀφ᾽ ὧν ἔπαθε τὴν ὑπακοήν. 9 Καὶ τελειωθεὶς ἐγένετο 
“τοῖς ὑττακούουσιν αὐτῷ πᾶσινϊ αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου, 

4 ο καλουμενος Μὶ, ΤᾺ νΞ καλουμενος ΜΡ, Οε 

24 και 33ὲ 6, οὐ νς Ἔο ΤᾺ 

3 δι αυὐτην Θ νς ϑὶ 3 Γίαυτου γμ468Β νε ϑέκας 

3 γζπερι 6 (ᾳ.γ» 6 "4)ὴ νς ϑ)ὲ 4 τκαθωσπερ 6 ν95 Μὲ; (καθως ο""5) 
9.541.3 Θ νς ϑὲ 

5 ες. 2:77 66 ες. 110:4 
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10 προσαγορευθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ᾿Αρχιερεὺς κατὰ τὴν 

τάξιν Μελχισέδεκ. 

σρ!Γαδ! ᾿πυπηγαία γι γ 

ΤΊ Περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος καὶ δυσερμήνευτος λέγειν, 

ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς. 12 Καὶ γὰρ ὀφείλοντες 

εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ 

διδάσκειν ὑμᾶς τίνα τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ 

Θεοῦ, καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος, ϑκαὶ οὐ 

στερεᾶς τροφῆς. 13 Πᾶς γὰρ ὁ μετέχων γάλακτος ἄπειρος 

λόγου δικαιοσύνης, νήπιος γάρ ἐστι. 14 Τελείων δέ ἐστιν ἡ 

στερεὰ τροφή, τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυμ- 

νασμένα ἐχόντων πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ. 

ΤΗΘ Ρϑγ! οὐ Νοί βγοργθοϑίπηρ 

6 Διό, ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ Χριστοῦ λόγον, ἐπὶ 

τὴν τελειότητα φερώμεθα, μὴ πάλιν θεμέλιον 

καταβαλλόμενοι μετανοίας ἀπὸ νεκρῶν ἔργων, καὶ 

πίστεως ἐπὶ Θεόν, 2 βαπτισμῶν διδαχῆς, ἐπιθέσεώς τε 

χειρῶν, ἀναστάσεώς τε νεκρῶν, καὶ κρίματος αἰωνίου. 

3 Καὶ τοῦτο ποιήσωμεν" ἐάντερ ἐπιτρέπῃ ὁ Θεός. 

4 ᾿Αδύνατον γὰρ τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας, γευσαμένους 

τε τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου καὶ μετόχους γενηθέντας 

Πνεύματος ᾿Αγίου 5 καὶ καλὸν γευσαμένους Θεοῦ ῥῆμα 

δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος 6 καὶ παραπεσόντας, πάλιν 

ἀνακαινίζειν εἰς μετάνοιαν, ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν 

Υἱὸν τοῦ Θεοῦ καὶ παραδειγματίζοντας. 7 Γῆ γὰρ ἡ πιοῦσα 

τὸν ἐπ᾽ αὐτῆς “πολλάκις ἐρχόμενον ὑετόν, καὶ τίκτουσα 

βοτάνην εὔθετον ἐκείνοις δι᾿ οὗς καὶ γεωργεῖται, 

μεταλαμβάνει εὐλογίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ: 8 ἐκφέρουσα δὲ 

ἀκάνθας καὶ τριβόλους, ἀδόκιμος καὶ κατάρας ἐγγύς, ἧς τὸ 

τέλος εἰς καῦσιν. 

13 πτοιησωμεν ΜΡΙΑΟ ν5 ποιησομεν Μρίμέδν, ΤΆ Οε 

12 ομδόμ'ο νς ΨὲβΒ"Α, [(ε] 7 “γμέόκβ νς ϑϑὲας 

657 ΠΕΒΚΕνν5 6:9-20 

Α Βοίϊζογ ξΕοιπγᾶῖθ 

9 Πεπείσμεθα δὲ περὶ ὑμῶν, ἀγαπητοί, τὰ κρείσσονα! 
καὶ ἐχόμενα σωτηρίας, εἰ καὶ οὕτω λαλοῦμεν. 10 Οὐ γὰρ 
ἄδικος ὁ Θεὸς ἐπιλαθέσθαι τοῦ ἔργου ὑμῶν καὶ τοῦ 
κόπου τῆς ἀγάπης ἧς ἐνδείξασθε εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 
διακονήσαντες τοῖς ἁγίοις καὶ διακονοῦντες. Τ]1Π ᾿Επι- 
θυμοῦμεν δὲ ἕκαστον ὑμῶν τὴν αὐτὴν ἐνδείκνυσθαι 
σπουδὴν πρὸς τὴν πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος ἄχρι τέλους: 
12 ἵνα μὴ νωθροὶ γένησθε, μιμηταὶ δὲ τῶν διὰ πίστεως καὶ 
μακροθυμίας κληρονομούντων τὰς ἐπταγγελίας. 

(οα΄ς5 [πΐ! ΠΠ0}6 Ρυγροϑσθ ἰη (ῃτγ οί 

13 Τῷ γὰρ ᾿Αβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός, ἐπεὶ κατ᾽ 
οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμόσαι, ὦμοσε καθ᾽ ἑαυτοῦ, 
14 λέγων, «΄ Ἢ μὴν" εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων 
πληθυνῶ σε.» 15 Καὶ οὕτω μακροθυμήσας ἐπέτυχε τῆς 
ἐπαγγελίας. 16 Ανθρωποι ϑμὲν γὰρ κατὰ τοῦ μείζονος 
ὀμνύουσι, καὶ πτάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν 
ὁ ὅρκος, 17 ἐν ᾧ περισσότερον βουλόμενος ὁ Θεὸς ἐπιδεῖ- 
ξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον 
τῆς βουλῆς αὐτοῦ ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ, 18 ἵνα διὰ δύο 
πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι 
ΤΘεόν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν2 οἱ καταφυγόντες 
κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος: 19 ἣν ὡς ἄγκυραν 
ἔχομεν τῆς ψυχῆς, ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν καὶ εἰσερχομένην 
εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος, 20 ὅπου Πρόδρομος 
ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν ᾿Ιησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ 
᾿Αρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα. 

9 κρεισσονα ΜΘ, σε νϑ5 κρειττονα ΤΆ 

218 εχωμεν ΜΡΙΟ, ΤΆ Οε νβ εχομεν Μρ' 

10 56 νς ὶ 14 ΄εἰ μην 6 νς Ψὶ 16 96 νς ϑὲς 
18 ττον 6, [(ε] νς 918 

14 Οφρη. 22:17 
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ΜροΙςῃίΖθαρκ, Κίηρ οἱ Κἰβῃϊθουϑη 655 

Οὗτος γὰρ ὁ Μελχισέδεκ, βασιλεὺς Σαλήμ, ἱερεὺς 

7 τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου, ὁ συναντήσας ᾿Αβραὰμ 

ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς κοπῆς τῶν βασιλέων καὶ 

εὐλογήσας αὐτόν, 2 ᾧ καὶ δεκάτην ἀπὸ πάντων ἐμέρι- 

σεν ᾿Αβραάμ, πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος “βασιλεὺς 

δικαιοσύνης," ἔπειτα δὲ καὶ “βασιλεὺς Σαλήμ,΄ ὅ ἐστι 

“βασιλεὺς εἰρήνης,΄ 3 ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος, 

μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων, ἀφωμοιωμένος 

δὲ τῷ Υἱῷ τοῦ Θεοῦ, μένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές. 

4 Θεωρεῖτε δὲ πηλίκος οὗτος, ᾧ ᾧ ϑκαὶ δεκάτην ᾿Αβραὰμ 

ἔδωκεν ἐκ τῶν ἀκροθινίων ὁ πατριάρχης. 5 Καὶ οἱ μὲν ἐκ 

τῶν υἱῶν Λευὶ τὴν ἱερατείαν λαμβάνοντες ἐντολὴν ἔχουσιν 

ἀποδεκατοῦν τὸν λαὸν κατὰ τὸν νόμον, τοῦτ᾽ ἔστι τοὺς 

ἀδελφοὺς αὐτῶν, καίπερ ἐξεληλυθότας ἐκ τῆς ὀσφύος 

᾿Αβραάμ. 6 Ὁ δὲ μὴ γενεαλογούμενος ἐξ αὐτῶν 

δεδεκάτωκε τὸν ᾿Αβραάμ, καὶ τὸν ἔχοντα τὰς ἐπαγ- 

γελίας εὐλόγηκε. 7 Χωρὶς δὲ πάσης ἀντιλογίας τὸ 

ἔλαττον ὑπὸ τοῦ κρείττονος εὐλογεῖται. ὃ Καὶ ὧδε μὲν 

δεκάτας ἀποθνήσκοντες ἄνθρωποι λαμβάνουσιν, ἐκεῖ δὲ 

μαρτυρούμενος ὅτι ζῇ. 9 Καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν, “διὰ ᾿Αβραὰμ 

καὶ Λευὶ ὁ δεκάτας λαμβάνων δεδεκάτωται. 10 Ετι γὰρ ἐν 

τῇ ὀσφύϊ τοῦ πατρὸς ἦν ὅτε συνήντησεν αὐτῷ “ὁ 

Μελχισέδεκ. 

Τῇ Νορα ἴογ α Νονν Ρεθϑοίμῃοοα 

ΤΊ Εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς Λευιτικῆς ἱερωσύνης ἦν (ὁ 

λαὸς γὰρ ἐπ᾽ "'αὐτῇ ΓΖνενομοθέτητο), τίς ἔτι χρεία κατὰ 

τὴν τάξιν Μελχισέδεκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα καὶ οὐ κατὰ 

τὴν τάξιν ᾿Ααρὼν λέγεσθαι 12 Μετατιθεμένης γὰρ τῆς 

ἱερωσύνης, ἐξ ἀνάγκης καὶ νόμου μετάθεσις γίνεται. 

13 ᾽Εφ᾽ ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα, φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, 

ἀφ᾽ ἧς οὐδεὶς προσέσχηκε τῷ θυσιαστηρίῳ. 14 Πρόδηλον 

4 ογῖδμ νς ϑέπας, [(ε] 6 6 νς ἍὲκΑ 9. .δι μ΄6ΝΒ νς ϑϑέας 

10 96 νς ϑϑὲα Ττ|τΓαυτης ΘΝ. Μ ΤΙΗΙ,ὲΡζὥΖνενομοθετηται Θ ν5 99)ὲ 

659 ΠΕΒΆΕνν5 7: 155325 

γὰρ ὅτι ἐξ ᾿Ιούδα ἀνατέταλκεν ὁ Κύριος ἡμῶν, εἰς ἣν 

φυλὴν οὐδὲν περὶ ἱερωσύνης Μωύῦσῆς' ἐλάλησε. 15 Καὶ 

περισσότερον ἔτι κατάδηλόν ἐστιν, εἰ κατὰ τὴν ὁμοιότητα 
Μελχισέδεκ ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος, 16 ὃς οὐ κατὰ νόμον 
ἐντολῆς σαρκικῆς2Ζ γέγονεν ἀλλὰ κατὰ δύναμιν ἜΦης 
ἀκαταλύτου. 17 Μαρτυρεῖ γὰρ ὅτι 

«Σὺ3 ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα 
Κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ.» 

18 ᾿Αθέτησις μὲν γὰρ γίνεται προαγούσης ἐντολῆς διὰ τὸ 

αὐτῆς ἀσθενὲς καὶ ἀνωφελές. 19 Οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν ὁ 
νόμος, ἐπεισαγωγὴ δὲ κρείττονος ἐλττίδος, δι᾽ ἧς ἐγγίζομεν 
τῷ Θεῷ. 

Τῇ Οτροαΐηθος οὐ [ῃ 6 Ννὸνν ρΡγίθςῖ 

20 Καὶ καθ᾽ ὅσον οὐ χωρὶς ὁρκωμοσίας, 21 οἱ μὲν γὰρ 
χωρὶς ὁρκωμοσίας εἰσὶν ἱερεῖς γεγονότες, ὁ δὲ μετὰ 
ὁρκωμοσίας διὰ τοῦ λέγοντος πρὸς αὐτόν, 

«ἴὮὯμοσε Κύριος 
Καὶ οὐ μεταμεληθήσεται, 
“Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα 
ΠΚατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ, Ν"» 

22 κατὰ "τοσοῦτον Τ κρείττονος διαθήκης γέγονεν ἔγγυος 

᾿Ιησοῦς. 23 Καὶ οἱ μὲν πλείονές εἰσι γεγονότες ἱερεῖς διὰ τὸ 

θανάτῳ κωλύεσθαι παραμένειν. 24 Ο δέ, διὰ τὸ μένειν 

αὐτὸν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀπαράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύνην. 
25 Οθεν καὶ σῴζειν εἰς τὸ παντελὲς δύναται τοὺς 

14 οὐδεν περι Ιερωσυνῆης Μω(υ)σης ΜΡρ' ΤᾺ ν5 οὐδεν περι 

Ιεροσυνης Μωί(υ)σης Μϑ' νς περι Ιερεὼν οὐδὲν Μω(υ)σης ΒΑΘ", Οε 

ν5 περιτερεων Μωύσης οὐδεν γμ3 5 Ν᾽" 
216 σαρκικης Μ', ΤΆ νΞ σαρκινῆης ΜΘ, Οε 
317 συ ΜΡΙΟ, ΤΆ Οε νς τ ει Μμβὶμ1θ 

17 "μαρτυρειται 6 νς 3ὲς 215 6 ν5ς 3 

22 ττοσουτο Ὁ νς Μὰ 22 Τκαι "ΒΟ", [0Ἅ] ν9 ϑέγμτδᾳ 

17 Ρς. 110:40 7ΖὙΤ Ρςε. 110:4 
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προσερχομένους δι᾽ αὐτοῦ τῷ Θεῷ, πάντοτε ζῶν εἰς τὸ 

ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν. 
26 Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν 7 ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, 

ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ 

ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος: 27 ὃς οὐκ ἔχει καθ᾽ 

ἡμέραν ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν 

ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ: 

τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυτὸν ἀνενέγκας. 28 “Ο 

νόμος γὰρ ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς ἔχοντας 

ἀσθένειαν, ὁ λόγος δὲ τῆς ὁρκωμοσίας τῆς μετὰ τὸν νόμον 

Υἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα τετελειωμένον. 

ΤῇΘ Νῶονν Ργιθςῖγ δθίν!ςθ 

8 Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις: τοιοῦτον ἔχομεν 

᾿Αρχιερέα, ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς 

Μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 2 τῶν ἁγίων Λειτουργὸς 

καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, ἣν ἔπηξεν ὁ Κύριος, ϑκαὶ οὐκ 

ἄνθρωπος. 3 Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν δῶρά 

τε καὶ θυσίας καθίσταται: ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι καὶ 

τοῦτον ὃ προσενέγκῃ. 4 Εἰ μὲν γὰρ ἦν ἐπὶ γῆς, οὐδ᾽ ἂν ἦν 

ἱερεύς, ὄντων πτῶν ἱερέων᾽Ν τῶν προσφερόντων κατὰ 

οτὸν νόμον τὰ δῶρα: 5 οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ λατ- 

ρεύουσι τῶν ἐπουρανίων, καθὼς κεχρημάτισται Μωῦσῆς 

μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν, « Ὅρα,» γάρ φησι, «ποιήσεις! 
πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὀρει.» 

6 "Νυνὶ δὲ διαφορωτέρας τέτυχεξ λειτουργίας, ὅσῳ καὶ 
κρείττονός ἐστι διαθήκης Μεσίτης, ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν 
ἐπαγγελίαις νενομοθέτηται. 

Ι'5. ποιησεις ϑὲκβα, οὐ νβ ποιησης ΤΆ ν5 -- μ56 

260 τετυχεί(ν) Μρ'μόδνμ"ᾳ, Ογ νς τετευχείν) ΜΡ'Β, ΤΆ νβ τετυχηκείν) 

Μοὶ 

26 Τκαι γῖ'ΒΑ νς ϑὲκο 2 ογμέόμ: νς 14 

4 τουν 6 (μ.Ο) νς Μὲ 4 Π6 (μ.Ο) νς Ψὲ 

4 96 (ᾳ.Ο)νς ϑὶ 6 "νυν γ45:Β νς ΨέκΑ, [οὐ] 

5. ἔχ. 25:40 

ΘΟΙ͂ ΗΕΒΚΕνΚν5 8:7-13 

Α Νον (ζονρθηδηΐ 

7 Εἰ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος, οὐκ ἂν δευτέρας 
ἐζητεῖτο τόπος. 8 Μεμφόμενος γὰρ "αὐτοῖς λέγει, 

«᾿Ιδού, ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, 
Καὶ συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ισραὴλ 
Καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ιούδα διαθήκην καινήν, 

9 οοὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς τιατράσιν 

αὐτῶν 
ν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς αὐτῶν 
᾿Εξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου 
Ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, 

Κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει Κύριος. 
10 ὍὍστι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ ᾿Ισραὴλ 

Μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος, 
Διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, 
Καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, 
Καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεὸν 
Καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν. 

ΤΊ Καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην' αὐτοῦ 
Καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, λέγων, 
Γνῶθι τὸν Κύριον, 

Ὅτι πάντες εἰδήσουσί με 
᾿Απὸ μικροῦ ϑαὐτῶν ἕως μεγάλου αὐτῶν. 

12 Ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν, 

Καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν "καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶνν 
Οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι.» 

13 ᾿Εν τῷ λέγειν “καινὴν΄ πετταλαίωκε τὴν πρώτην. Τὸ δὲ 
παλαιούμενον καὶ γηράσκον ἐγγὺς ἀφανισμοῦ. 

"11 πολιτην 3ὲ 6 (μ.0), ον νβ πλησιον ΤᾺ 

8ὃ αὑτοὺς ΝΑ νς Μψγ16Β 11 96 (ᾳ.Ο) νς δὲ 

12 γθόμ"Β νς ἍΨὲΑ 

8-12 [6γ. 31:31-34 
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ΤΗΘ Ερϑαΐωγθοος οἵ [ῃ6 Εαγίῃὶγ ϑδαποίαυϑγγ 

Εἶχε μὲν οὖν ϑκαὶ ἡ πρώτη δικαιώματα λατρείας τό τε 

ἅγιον κοσμικόν. 2 Σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη 

ἐν ἡ ἥ τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, 
ἥτις λέγεται ἽἍΑγια: 3 μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα 

σκηνὴ ἡ λεγομένη ἽἍΔγια ᾿Αγίων, 4 χρυσοῦν ἔχουσα 
θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης πᾶερικε- 

καλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ἡ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα 
τὸ μάννα καὶ ἡ ῥάβδος ᾿Ααρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ αἱ 

πλάκες τῆς διαθήκης, 5 ὑπεράνω δὲ αὐτῆς "Χερουβὶμ δόξης 
κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον: περὶ ὧν οὐκ ἔστι νῦν λέγειν 

κατὰ μέρος. 

ΤΗΘ [ἰπγ|αἰοπ 5 οἱ {πΠ 6 Εαγίῃ γ δθύν!εθ 

6 Τούτων δὲ οὕτω κατεσκευασμένων, εἰς μὲν τὴν 

πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας 

ἐπιτελοῦντες, 7 εἰς δὲ τὴν δευτέραν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ 
μόνος ὁ ἀρχιερεύς, οὐ χωρὶς αἵματος, ὃ προσφέρει ὑπὲρ 

ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων, ὃ τοῦτο δηλοῦντος 

τοῦ Πνεύματος τοῦ ᾿Αγίου, μήπττω πεφανερῶσθαι τὴν τῶν 

᾿Αγίων ὁδόν, ἔτι τῆς πρώτης σκηνῆς ἐχούσης στάσιν, 9 ἥτις 

παραβολὴ εἰς τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα, καθ᾽ "ὃν δῶρά 
τε καὶ θυσίαι προσφέρονται μὴ δυνάμεναι κατὰ συνείδησιν 

τελειῶσαι τὸν λατρεύοντα, 10 μόνον ἐπὶ βρώμασι καὶ 

πόμασι καὶ διαφόροις βαπτισμοῖς ϑκαὶ Γδικαιώμασι σαρκός, 
μέχρι καιροῦ διορθώσεως ἐπικείμενα. 

(τοῖς σθίνίςθ ἰὴ ἴπΠ6 Ηθάνθηΐῃυ δαποίμδγυ 

ΤΊ Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ᾿Αρχιερεὺς τῶν 
μελλόντων ἀγαθῶν διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας 
σκηνῆς οὐ χειροποιήτου, τοῦτ᾽ ἔστιν, οὐ ταύτης τῆς 

Π πρώτη ΜΡΙΘ (Ἀ.0), Οε ν9ς. Ἑ σκηνη Μὶ, ΤΆ 

1 ογῖ6Β νς ἍὲκΑ, [0] 5 “χερουβιν γϑόκΒ νς ἍὲΑ 

9 τῃν ΚΒΑ νς Μὶ 10 ὁγέόμ"α νς 3318 
10 "δικαιωματα Θ (.Ο) νς ὲὶ Τ1 γγενομενων (ψ35) Β νς Ψὲκα 

663 ΗΕΒΆΕνν5 9:12529 

κτίσεως, 12 οὐδὲ δι᾽ αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ 
τοῦ ἰδίου αἵματος, εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ἽΑγια, αἰωνίαν 

λύτρωσιν εὑράμενος. 13 Εἰ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ 

τράγων καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς 
κεκοινωμένους ἁγιάζει πρρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα, 
14 πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ Πνεύματος 
Αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ 
τὴν συνείδησιν ὑμῶν! ἀττὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν 
Θεῷ ζῶντι 15 Καὶ διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς Μεσίτης 
ἐστίν, ὅττως, θανάτου γενομένου εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ 
τῇ πρώτῃ διαθήκῃ παραβάσεων τὴν ἐπαγγελίαν λάβωσιν 

οἱ κεκλημένοι τῆς αἰωνίου κληρονομίας. 

ΤΗΘ Μραϊδίογς ϑαίῃ [5 Νϑεθςϑςδίγ 

16 “Ὅπου γὰρ διαθήκη, θάνατον ἀνάγκη φέρεσθαι τοῦ 
διαθεμένου. 17 Διαθήκη γὰρ ἐπὶ νεκροῖς βεβαία, ἐπεὶ 
μήποτε ἰσχύει ὅτε ζῇ ὁ διαθέμενος. 18 “Ὅθεν οὐδ᾽ ἡ πρώτη 
χωρὶς αἵματος ἐγκεκαίνισται. 19 Λαληθείσης γὰρ πάσης 
ἐντολῆς κατὰ Τνόμον ὑπὸ ΜΜωύὐσέως παντὶ τῷ λαῷ, λαβὼν 
τὸ αἷμα τῶν μόσχων καὶ τράγων" μετὰ ὕδατος καὶ ἐρίου 
κοκκίνου καὶ ὑσσώπου αὐτό τε τὸ βιβλίον καὶ τάντα τὸν 

λαὸν "ἐρράντισε, 20 λέγων, «Τοῦτο τὸ αἷμα τῆς διαθήκης ἧς 
ἐνετείλατο πρὸς ὑμᾶς ὁ Θεός.» 21 Καὶ τὴν σκηνὴν δὲ καὶ 
πάντα τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας τῷ αἵματι ὁμοίως 
“ἐρράντισε. 22 Καὶ σχεδὸν ἐν αἵματι πάντα καθαρίζεται 
κατὰ τὸν νόμον, καὶ χωρὶς αἱματεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις. 

ΤῆΘ Οτθαίηθϑϑς οἵ [ῃ6 δδογςθ οἱ (τοί 

23 ᾿Ανάγκη οὖν τὰ μὲν ὑποδείγματα τῶν ἐν τοῖς 

οὐρανοῖς, τούτοις καθαρίζεσθαι, αὐτὰ δὲ τὰ ἐπουράνια 

114 υμων ΜΝ, ΤΆ νΞ ηἡμων ΜΆΑΑ, (γε νς --καθαριει ἴο Θεω μ45 
216 διαθεμενου ΜΝΑΟ, ΤᾺ (γε νϑς διατιθεμενου Μ΄ 

318 οὐδ Μρὶν, ΤΆ νβ οὐδε ΜΡρίΑςΟ, (ε νς ουθ μῖ6 

13 "321 6 (ᾳ.Ο) νς Ψὲ 19 ττον μέδασνς- ψϑὲκ" 
19 και των τραγων ΝΊΑΟ, [(Ὁε] ν9 Μ; (-- μ46) 
19,21 εἐραντισεν Θ (ᾳ.Β) ν9 ΜῸΝ 

20 Εχ. 24:8 
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κρείττοσι θυσίαις παρὰ ταύτας. 24 Οὐ γὰρ εἰς χειροποίητα 

“ἅγια εἰσῆλθεν᾽ Θὁ Χριστός, ἀντίτυτια τῶν ἀληθινῶν, ἀλλ᾽ 
εἰς αὐτὸν τὸν οὐρανόν, νῦν ἐμφανισθῆναι τῷ προσώπῳ 
τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ ἡμῶν: 25 οὐδ᾽ ἵνα πολλάκις προσφέρῃ 
ἑαυτόν, ὥσπερ ὁ ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται εἰς τὰ ἽἍΔΛγια κατ᾽ 
ἐνιαυτὸν ἐν αἵματι ἀλλοτρίῳ, 26 ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν πολλάκις 
παθεῖν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου: νῦν δὲ ἅπαξ ἐπὶ 
συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν Τ ἁμαρτίας διὰ τῆς 
θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται. 27 Καὶ καθ᾽ ὅσον ἀπόκειται ’ 
τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις, 
28 οὕτω καὶ! ὁ Χριστός, ἅτταξ προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλῶν 

ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας, ἐκ δευτέρου χωρὶς ἁμαρτίας 
ὀφθήσεται τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις εἰς σωτηρίαν. 

Απί πηγαὶ ϑαςγτςθς Αγ [πο ΠΠσςϊθηΐ 

1 Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ 
αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ᾽ ἐνιαυτὸν 

ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν εἰς τὸ διηνεκὲς 
οὐδέποτε δύνανταιξ τοὺς προσερχομένους τελειῶσαι. 
2 Ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι, διὰ τὸ 
μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας, 
ἅπαξ "κεκαθαρμένους 3 ᾿Αλλ᾽ ἐν αὐταῖς ἀνάμνησις 
ἁμαρτιῶν κατ᾽ ἐνιαυτόν. 4 ᾿Αδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων 
καὶ τράγων ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας. 

(τοῖς ϑαίῃ Ευ}]ΠΠ|ς αοα΄ς ΝΠ] 

5 Διὸ εἰσερχόμενος εἰς τὸν κόσμον λέγει, 

«Θυσίαν καὶ τροσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, 
Σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι: 

6 σῬὉσλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ εὐδόκησας. 

128 και 3ὲ 6 (ᾳ.Β), (ε νς -- Τὰ 
21 δυνανται ΜΝΑΟ νς δυναται μ45 ΤῈ Οε 

24 “μῖθχᾳ νς 3. 2406 (Ά.Β) ν5 3) 
26 Γνυνι ΝΑῸ νς Μὲ 26 ττης ΝΑ,[6ε] νς ϑὲγμέοο 
2 γκεκαθαρισμενους μήόκ (κεκαθερισμενους ΑΟ) ν5 3)3ὲ 

665 ΗΕΒΆΕνν5 10:7-16 

7 Τότε εἶπον, ΄᾿Ιδοὺ ἥκω, 

Ἔν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ, 
Τοῦ ποιῆσαι, ὃ Θεός, τὸ θέλημά σου.» 

8 ᾿Ανώτερον λέγων ὅτι «Θυσίαν καὶ προσφορὰν" καὶ 
ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας οὐδὲ 
εὐδόκησας» (αἵτινες κατὰ τὸν νόμον προσφέροντα), 
9 τότε εἴρηκεν, «᾿Ιδοὺ ἥκω τοῦ ποιῆσαι, ὁ Θεός, τὸ θέλημά 
σου.»" ᾿Αναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ. 10 ᾿Εν ᾧ 
θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμὲν ϑοὶ διὰ τῆς προσφορᾶς τοῦ 
σώματος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐφάπαξ. 

(τοῖς ραίῃ Ρογίθεϊς ἰῃὉ ϑαποί ρα 

ΤΊ Καὶ τᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκε καθ᾽ ἡμέραν λειτουργῶν 
καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις προσφέρων θυσίας, αἵτινες 
οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας. 12 ΓΑὐτὸς δὲ μίαν 
ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν εἰς τὸ διηνεκὲς 
ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, 13 τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως 
τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ. 
14 Μιᾷ γὰρ προσφορᾷ τετελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς 
ἁγιαζομένους. 

15 Μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ “Αγιον-: μετὰ γὰρ 
τὸ Γπρροειρηκέναι, 

106 «Αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτοὺς 
Μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος, 
Διδοὺς νόμους μου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν, 
Καὶ ἐπὶ “τῶν διανοιῶν" αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, 

19 ο Θεος το θελημα σου Μ', ΤᾺ νΞς το θελημα σου ΜΡΙΘ (μ.Β), Οες 
ν5 Το θελημα σου ο Θεος μου Μ' 

210 σώματος Ψὶ6 (ῃᾳ.Β), Οσ νς Ἔτου ΤᾺ 

311 ιερεὺυς Μρίμῆόν, ΤΆ ὧἍ νβ ἀρχιερεὺς ΜρΙΑΟ 

8 'θυσιας και προσφορας Ν'ΑΟ νς Μὲ 8 96 (ᾳ.Β)νς Μὲ 

10 96 ((.Β)ὦ7κἘ  Μ 12 τουτος Θ (μ.Β) νς ὲ 

15 Γγειρηκεναι 6 (μ.Β) νς Ψὲ 16 την διανοιαν 6 (ᾳ.Β) νς 33ὲ 

5-7 ῥα. 40:6-8 
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17 Καὶ τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν 

Οὐ μὴ [μνησθῶ ἔτι.» 

18 Ὅπου δὲ ἄφεσις τούτων, οὐκέτι προσφορὰ περὶ 

ἁμαρτίας. 

Ηοὶα ξαςὶ [π6 (οηίθοοίοη οἵ γουγ ΠΟΡΘ 

19 Ἔχοντες οὖν, ἀδελφοί, παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον τῶν 

᾿Αγίων ἐν τῷ αἵματι ᾿Ιησοῦ, 20 ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν ὁδὸν 

πρόσφατον καὶ ζῶσαν διὰ τοῦ καταπετάσματος, τοῦτ᾽ 

ἔστι, τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 21 καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον 

τοῦ Θεοῦ, 22 προσερχώμεθαξ μετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν 

πληροφορίᾳ πίστεως, “'ἐρραντισμένοι τὰς καρδίας ἀπὸ 

συνειδήσεως πονηρᾶς καὶ “Ζ“λελουμένοι τὸ σῶμα ὕδατι 

καθαρῷ. 23 Κατέχωμεν τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ, 

πιστὸς γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενος. 24 Καὶ κατανοώμεν 

ἀλλήλους εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων, 25 μὴ 

ἐγκαταλείποντες τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼς ἔθος 

τισίν, ἀλλὰ παρακαλοῦντες, καὶ τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ 

βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν. 

Εουτγίῃ νναγηίηρ: θοῸ Νοῖ (δϑῖ 

Αννᾶγ γουγ ζοηἤαθηςθ 

26 ᾿Εκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ λαβεῖν 

τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν 

ἀπολείπεται θυσία, 27 φοβερὰ δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως καὶ 

πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους. 

28 ᾿Αθετήσας τις νόμον Μωῦσέως χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ 

δυσὶν ἢ τρισὶ μάρτυσιν ἀποθνήσκει. 29 Πόσῳ, δοκεῖτε, 

χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας ὁ τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ 

»σσσσσσσσσσπασσδασασα
ααδδιυ ον.  ὐὐ᾽Ὅ᾽Ἀ᾽σ  σὝ ΄““““““παπσσσσσσσαιι 

118 τουτων Μγήδας, ΤΆ Οε νβ αὑτων Μὲ ν5 -Ν 

222 προσερχωμεθα ΜΝΑΟ, ΤΆ γε ν5 προσερχομεθα Μ'γῆ 5 

17 γμνησθησομαι ΝΈΑΟ( νϑ5 3ϑὲγ46 2172 «“'ρεραντισμενοι Θ (Β.Β) ν5 Ψὶ 

22 “Ζλελουσμενοι καὶ ν5 33 γέόας 

16,17 [6γ. 31:33,34 
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κατατπατήσας, καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος 

ἐν ᾧ ἡγιάσθη, καὶ τὸ Πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας 
30 Οἴδαμεν γὰρ τὸν εἰπόντα, 

«᾿᾽Εμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει Κύριοςν »: 

καὶ ττάλιν, 

«᾿ Κύριος κρινεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ.» 

31 Φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος! 

32 ᾿Αναμιμνήσκεσθε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας, ἐν αἷς 

φωτισθέντες πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων, 

33 τοῦτο μὲν ὀνειδισμοῖς τε καὶ θλίψεσι θεατριζόμενοι, 

τοῦτο δὲ κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων γενη- 

θέντες. 34 Καὶ γὰρ τοῖς “δεσμοῖς μου συνετπαθήσατε 

καὶ τὴν ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς 

προσεδέξασθε, γινώσκοντες ἔχειν ἑαυτοῖς; κρείττονα 

ὕπαρξιν Βὲν οὐρανοῖςν καὶ μένουσαν. 

35 Μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν παρρησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει 

“μισθαποδοσίαν μεγάλην." 36 “Ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν 

ἵνα τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ποιήσαντες κομίσησθε τὴν 

ἐπαγγελίαν. 

37 Ἔτι γὰρ «μικρὸν ὅσον ὅσον, 

Ὃ ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ χρονιεῖ. 

38 Ο δὲ δίκαιος Τ ἐκ πίστεως ζήσεται, 

Καὶ ἐὰν ὑποστείληται, 

Οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῷ.» 

39 Ἥμεϊς δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν, ἀλλὰ 

πίστεως εἰς περιττοίησιν ψυχῆς. 

134 εαὐτοις Μ ν9 εαυτους γόΝΑ, (γε νβ εν εαὐτοις ΤΆ 

30 πγέόχκενς Ἅ}Α 30 “ΝΈΑ νς Μὲ 

34 ΄δεσμιοις Α ν5 ϑϑὲκ; (δεσμοις μ55) 34 πμέόμεᾳ νς δὲ 

35 ἡγμέόμᾳ νς δὲ 37 Γχρονισει μήν» νϑ5 3 Α 

38 Τμου ψέόκα νς 3)ὲ 

304 Ὠφωϊ. 32:5 300 Ὀουΐ. 32:36 37,38 ΗΔ}. 2:3,4 ἰΧΧ 
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Βγ ξαϊΐῃ ννθ ὑπαργοίδηα 

Ἔστι δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμά- 

11. ἔλεγχος οὐ βλεπομένων. 2 Εν ταύτῃ γὰρ 

ἐμαρτυρήθησαν οἱ πρεσβύτεροι. 3 Πίστει νοοῦμεν κατ- 

ηρτίσθαι τοὺς αἰῶνας ῥήματι Θεοῦ, εἰς τὸ μὴ ἐκ 
φαινομένων “τὰ βλεπόμενα" γεγονέναι. 

Εαϊτἢ αἱ {πΠ6 αννη οἵ Ηἰςἴοιγ 

4 Πίστει πλείονα θυσίαν Αβελ παρὰ Κάϊν προσήνεγκε 
τῷ Θεῷ, δι᾽ ἧς ἐμαρτυρήθη εἶναι δίκαιος, μαρτυροῦντος ἐπὶ 
τοῖς δώροις αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ δι᾽ αὐτῆς ἀποθανῶν ἔτι 
γλαλεῖται. 5 Πίστει ᾿Ενὼχ μετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον, 
καὶ «οὐχ "εὑρίσκετο διότι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ Θεός»: πρὸ 
γὰρ τῆς μεταθέσεως ϑαὐτοῦ μεμαρτύρηται εὐηρεστηκέναι 
τῷ Θεῷ. 6 Χωρὶς δὲ πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι, 
πιστεῦσαι γὰρ δεῖ τὸν προσερχόμενον τῷ Θεῷ ὅτι ἔστι καὶ 

τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν μισθαποδότης γίνεται. 7 Πίστει 
χρηματισθεὶς Νῶε περὶ τῶν μηδέπω βλεπομένων, 
εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασε κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν τοῦ οἴκου 
αὐτοῦ, δι᾽ ἧς κατέκρινε τὸν κόσμον, καὶ τῆς κατὰ πίστιν 
δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος. 

Γαϊ Πμ| ΑὈγα ἢ ἃ ΠῚ 

8 Πίστει καλούμενος ᾿Αβραὰμ ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν εἰς 
οτὸν τόπον ὃν ἤμελλε λαμβάνειν εἰς κληρονομίαν. Καὶ 
ἐξῆλθε μὴ ἐπιστάμενος ποῦ ἔρχεται. 9 Πίστει παρῴκησεν 
εἰς γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς 
κατοικήσας μετὰ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ τῶν συγκληρονόμων 
τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς. 10 ᾿Εξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς 

᾽5. εὐηρεστηκεναι Μ' μόν, ΤᾺ ν5 ευὐαρεστήηκεναι Μ' Α, Οε 
28 ημελλεί(ν) ΜΡ μέόνᾳ, ΤΆ (τ νς εμελλεί(ν) Μ' 
39 πιαρωκησεν ΜψήδκΑ, ΤΆ ογ νς Αβρααμ Μ’ 
40 εἰς ΜΡὶ μέόκαᾳ, Ογ νς την ΜΡ ΤᾺ 

3 “το βλεπομενον ΧΑ νς Ψὶ 4 "λαλεῖ γέόκᾳ νς Μὴ 
5 Ἤσυρισκετο ψῖδΧΝᾳ νς ΨΜὶ 5. Ομάόμεᾳ νς Μὲ 8 Ογόόκμ"α ν5 Μὲ 

5. Οφρη. 5:24 
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θεμελίους ἔχουσαν πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ 
Θεός. ΤΙ Πίστει καὶ αὐτὴ Σάρρα' δύναμιν εἰς καταβολὴν 
σπέρματος ἔλαβε καὶ παρὰ καιρὸν ἡλικίας ἔτεκεν, ἐπεὶ 

πιστὸν ἡγήσατο τὸν ἐπαγγειλάμενον. 12 Διὸ καὶ ἀφ᾽ ἑνὸς 
ἐγεννήθησαν, καὶ ταῦτα νενεκρωμένου, καθὼς τὰ ἄστρα 
τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει καὶ ὡς ἡ2 ἄμμος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος 
τῆς θαλάσσης ἡ ἀναρίθμητος. 

ΤῆΘ Ηθᾶνθηΐυ ΗΟΡΘ οἵ δδϊίῃ 

13 Κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντες, μὴ λαβόντες 
τὰς ἐπαγγελίας, ἀλλὰ πόρρωθεν αὐτὰς ἰδόντες" καὶ 
ἀσπασάμενοι, καὶ ὁμολογήσαντες ὅτι ξένοι καὶ παρε- 
πίδημοί εἰσιν ἐπὶ τῆς γῆς. 14 Οἱ γὰρ τοιαῦτα λέγοντες 
ἐμφανίζουσιν ὅτι πατρίδα ἐπιζητοῦσι. 15 Καὶ εἰ μὲν ἐκείνης 
ἐμνημόνευον ἀφ᾽ ἧς Γἐξῆλθον, εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι. 
16 Νῦν“ δὲ κρείττονος ὀρέγονται, τοῦτ᾽ ἔστιν, ἐπουρανίου. 
Διὸ οὐκ ἐπαισχύνεται αὐτοὺς ὁ Θεὸς Θεὸς ἐπικαλεῖσθαι 
αὐτῶν, ἡτοίμασε γὰρ αὐτοῖς πτόλιν. 

ΤΗΘ Βαϊῖῇ οἱ (ῃ6 Ραϊίγιαγεῇς 

17 Πίστει προσενήνοχεν ᾿Αβραὰμ τὸν ᾿Ισαὰκ πειρα- 

ζόμενος, καὶ τὸν μονογενῆ προσέφερεν ὁ τὰς ἐπ- 

αγγελίας ἀναδεξάμενος, 18 πρὸς ὃν ἐλαλήθη ὅτι «᾿Εν 

᾿Ισαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα,» 19 λογισάμενος ὅτι καὶ ἐκ 

νεκρῶν ἐγείρειν δυνατὸς ὁ Θεός: ὅθεν αὐτὸν καὶ ἐν 
παραβολῇ ἐκομίσατο. 20 Πίστει Τ περὶ μελλόντων 
εὐλόγησεν ᾿Ισαὰκ τὸν ᾿Ιακὼβ καὶ τὸν ᾿Ησαῦ. Ζ27Ὑ Πίστει 

᾿Ιακὼβ ἀποθνήσκων ἕκαστον τῶν υἱῶν ᾿Ιωσὴφ εὐλόγησε, 
καὶ «προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ.» 

"ΤΊ Σαρρα Μὶ ΝΑ, ΤΆ ν5 Ἔστειρα ουσα Μ' ν5 Ἑ στεῖρα μ΄, Οε 

212 ὡς η 3ϑὲγέόκα, Οὐ ν5 ὡσει ΤΆ 
313 ἰδοντες 39ὲ μέόκα, Οὐ νς Ἐ και πεισθεντες ΤᾺ 

4160 νυν )9ὲγέόκα, οὐ νβ νυνι ΤᾺ 

11 ομόόμ"α νς Ψὲ (ἔτὲ5Γεξεβησαν μ΄ 6" μπὰ νς δὶ 
20 Τκαι μόδα νς Ψϑὲνκ 

18 Οφη. 21:12 21 θη. 47:31 ιΧχ 
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22 Πίστει ᾿Ιωσὴφ τελευτῶν περὶ τῆς ἐξόδου τῶν υἱῶν 
᾿Ισραὴλ ἐμνημόνευσε, καὶ περὶ τῶν ὀστέων αὐτοῦ 

ἐνετείλατο. 

ΤΗῆΘ ξαϊῖῇ οἱ Μβοςθς 

23 Πίστει Μωὐσῆς γεννηθεὶς ἐκρύβη τρίμηνον ὑπὸ τῶν 
πατέρων αὐτοῦ, διότι εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον, καὶ οὐκ 

ἐφοβήθησαν τὸ διάταγμα τοῦ βασιλέως. 24 Πίστει Μωῦσῆς 
μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς 
Φαραώ, 25 μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ 

Θεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν, 26 μείζονα 
πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν ΑἰγύπτουΪ θησαυρῶν τὸν 

ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ, ἀπέβλεπε γὰρ εἰς τὴν μισ- 
θαποδοσίαν. 27 Πίστει κατέλιτεν Αἴγυπτον, μὴ φοβηθεῖς 

τὸν θυμὸν τοῦ βασιλέως, τὸν γὰρ ᾿Αόρατον ὡς ὁρῶν 
ἐκαρτέρησε. 28 Πίστει πεποίηκε τὸ Πάσχα καὶ τὴν 
πρόσχυσιν τοῦ αἵματος, ἵνα μὴ ὁ ὀλοθρεύων τὰ 
πρωτότοκα θίγῃ αὐτῶν. 29 Πίστει διέβησαν τὴν ᾿Ερυθρὰν 

Θάλασσαν ὡς διὰ ξηρᾶς Τ͵ ἧς πεῖραν λαβόντες οἱ Αἰγύπτιοι 
κατετπτόθησαν. 30 Πίστει τὰ τείχη ᾿ἰεριχὼ ἔπεσε, 
κυκλωθέντα ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας. 

Βγ Γαι ΤθγΥ ΟνθιοδπΊθ 

351 Πίστει Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐ συνατώλετο τοῖς ἄτ- 
ειθήσασι, δεξαμένη τοὺς κατασκότπτους μετ᾽ εἰρήνης. 

32 Καὶ τί ἔτι λέγω ᾿Επιλείψει γάρ μεῖ διηγούμενον ὁ 
χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ ὅτε καὶς Σαμψὼν ϑκαὶ ᾿Ιεφθάε, 

Δαβίδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν, 33 οἵ διὰ πίσ- 
τεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, 

ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, 
34 ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα "μαχαίρας, 

Γἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν 

126 Αἰιγυπτου Με κι, (ὺ νβ εν Αιγυπτω Μϑὶ, ΤᾺ νβ εν Αιγυπτου Α 

29 τγης μέόκᾳ νς ϑὶ 30 Γεπεσαν ΝΑ νος 33)ὲγμ46 

32 “ΧΑ νς 9ὲγ16 32 Πμέόκᾳ νς δ)Ἐ'; 5372 ογέόκᾳ νς Μὲ 
34 «μαχαιρης γόδνᾳ νς Μὲ 34 τγεδυναμωθησαν ψόόκ"ὰ νς Μὴ 
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πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων. 35 Ἔλαβον 
γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν. ἤΑλλοι δὲ 
ἐτυμττανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα 
κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν. 36 Ἕτεροι δὲ ἐμτιαιγμῶν 
καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς. 
37 ᾿Ελιθάσθησαν, “ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν,) ἐν φόνῳ 
“μαχαίρας ἀπέθανον. Περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις 

δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, 38 ὧν 
οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, "ἐν ἐρημίαις πττλανώμενοι καὶ ὄρεσι 
καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀτπαἷς τῆς γῆς. 

νν6 Αἰςο Ατθ Ηθιῖς οἱ ἔξαιῃ 

39 Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ 
ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, 40 τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν 
κρεῖττόν τι προβλεψαμένου ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι. 

Κιαη {ἢ αςθ νν!ἢ Επαγαηςθ 

Ί 2 Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον 

ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ 
τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι᾽ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν 
προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, 2 ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως 
᾿Αρχηγὸν καὶ Τελειωτὴν ᾿Ιησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς προκειμένης 
αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας, 
ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ κεκάθικεν'. 

Αςςθρί ἰῃ6 [᾿Ιςεϊρ!ηθ οἵ αοα 

3 ᾿Αναλογίσασθε γὰρ2 τὸν τοιαύτην ὑπομεμενηκότα 
ὑττὸ τῶν ἁμαρτωλῶν εἰς Γαὐτὸν ἀντιλογίαν, ἵνα μὴ κάμητε 
ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν ἐκλυόμενοι. 4 Οὔπω μέχρις αἵματος 

12 κεκαθίικεν 3ὲκα, οὐ νβ εκαθισεν γ35, ΤᾺ 

23 γὰρ Μμψμέῆόδναᾳ, ΤΆ Οἵ νς ουν Μ᾿ 

37 “1γμ6 νς 3) Α; ΟἹ κ) 37 “μαχαιρης γόνα ν5 Μὶ 

38 Γεπτι ψέόνα νς ὲ 

3 Γεαυτον Α ν5 Μὲ; (εαυτοὺυς κ'; αὐτοὺς μ46) 
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ἀντικατέστητε' πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἀνταγωνιζόμενοι. 5 Καὶ 
ἐκλέλησθε τῆς πταρακλήσεως, ἥτις ὑμῖν ὡς υἱοῖς διαλέγεται, 

«Υἱέ μου, μὴ ὀλιγώρει τταιδείας Κυρίου, 
Μηδὲ ἐκλύου ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος: 

6 Ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος τταιδεύει, 
Μαστιγοῖ δὲ τιάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται.» 

7 Εἰς2 παιδείαν ὑπομένετε: ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται ὁ 
Θεός. Τίς γάρ ϑέστιν υἱὸς ὃν οὐ παιδεύει πατήρ 8 Εἰ δὲ 
χωρίς ἐστε παιδείας ἧς μέτοχοι γεγόνασι πάντες, ἄρα 
νόθοι “ἐστὲ καὶ οὐχ υἱοί.᾿ 9 Εἶτα τοὺς μὲν τῆς σαρκὸς ἡμῶν 
πατέρας εἴχομεν παιδευτὰς καὶ ἐνετρεπόμεθα. Οὐ “πολλῷ 
τμᾶλλον ὑποταγησόμεθα τῷ Πατρὶ τῶν πνευμάτων καὶ 

ζήσομεν 10 Οἱ μὲν γὰρ πρὸς ὀλίγας ἡμέρας κατὰ τὸ 
δοκοῦν αὐτοῖς ἐπαίδευον, ὁ δὲ ἐπὶ τὸ συμφέρον εἰς τὸ 
μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ. 1Τ1]Ἱ Πᾶσα δὲ παιδεία 

πρὸς μὲν τὸ παρὸν οὐ δοκεῖ χαρᾶς εἶναι ἀλλὰ λύπης, 
ὕστερον δὲ καρτπὸν εἰρηνικὸν τοῖς δι᾽ αὐτῆς γεγυμ- 
νασμένοις ἀποδίδωσι δικαιοσύνης. 

Κϑηθνν Υουτγ δρίΠῖωδὶ νι 4 }{γ 

12 Διὸ τὰς παρειμένας χεῖρας καὶ τὰ παραλελυμένα 
γόνατα ἀνορθώσατε, 13 καὶ τροχιὰς ὀρθὰς "ποιήσατε τοῖς 
ποσὶν ὑμῶν, ἵνα μὴ τὸ χωλὸν ἐκτραπῇ, ἰαθῇ δὲ μᾶλλον. 

14 Εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων, καὶ τὸν ἁγιασμόν, οὗ 
χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον, 15 ἐπισκοτοῦντες μή τις 
ὑστερῶν ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, μή τις ῥίζα πικρίας 
ἄνω φύουσα ἐνοχλῇ καὶ “διὰ ταύτης" μιανθῶσι πολλοί, 

4 αντικατεστητε Μμβρίνα, ΤᾺ ΟὧἍγ νβς αντεκατεστητε Μ'ὶ νς αντι- 

κατεστηκεν γμ46 

27 εἰς ΜΡΙ͂ΝΑ, Ογ νϑ εἰ Μρὶ, ΤΆ (-- μαστιγοι, νθ[56 6, ἴο παιδευειῖι ψμ46) 

7 ὁκβα νς ἌΝ; (--μαστιγοι, νθΓ56 6, ἴο παιδεύει, μ46) 

8 “2.41 γμέόκᾳα νς Μὲ 9 Γπολυ γμέόκᾳ νς Μὲ 

9 Τδςε γϑό͵ [(ε] νς έν "ὰ 13 Γποιειτε μόόκ"νς ἍΨὲΑ 
15 ΄δι αυτης μόδα νς Ψὲκ 

5,6 τον. 3:1|1,12 
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16 μή τις πόρνος ἢ βέβηλος ὡς ᾿Ησαῦ, ὃς ἀντὶ βρώσεως 
μιᾶς “ἀπέδοτο τὰ πρωτοτόκια Γαὐτοῦ. 17 ἤΙστε γὰρ ὅτι 
καὶ μετέπειτα θέλων κληρονομῆσαι τὴν εὐλογίαν 
ἀπεδοκιμάσθη, μετανοίας γὰρ τόπον οὐχ εὗρε, καίπερ 
μετὰ δακρύων ἐκζητήσας αὐτήν. 

ΤΗ6 Αἰοτγίοις (οπΊρδηγΥ 

18 Οὐ γὰρ προσεληλύθατε ψηλαφωμένῳ Θθὄρει καὶ 
κεκαυμένῳ πυρὶ καὶ γνόφῳ καὶ "σκότῳ καὶ θυέλλῃ 19 καὶ 
σάλπιγγος ἤχῳ καὶ φωνῇ ῥημάτων, ἧς οἱ ἀκούσαντες 
παρῃτήσαντο μὴ προστεθῆναι αὐτοῖς λόγον. 20 Οὐκ 
ἔφερον γὰρ τὸ διαστελλόμενον, «Κἂν θηρίον θίγῃ τοῦ 
ὄρους, λιθοβοληθήσεται.» 21 Καί, οὕτω φοβερὸν ἦν τὸ 
φανταζόμενον Μωῦσῆς εἶπεν, «[ἜΕκφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος.» 
22 ᾿Αλλὰ προσεληλύθατε Σιὼν ἤορει καὶ πόλει Θεοῦ 
ζῶντος, ᾿Ιερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ, καὶ μυριάσιν ἀγγέλων, 
23 πανηγύρει καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων “ἐν οὐρανοῖς 
ἀτογεγραμμένων,ζ καὶ Κριτῇ Θεῷ πάντων, καὶ πνεύμασι 
δικαίων τετελειωμένων, 24 καὶ διαθήκης νέας Μεσίτῃ 
᾿Ιησοῦ, καὶ αἵματι ῥαντισμοῦ κρείττον2 λαλοῦντι παρὰ τὸ 
“Αβελ. 

ΕΙη4] νναγηίηρ: Ηθαᾶγ ἢ Ηθανθηίγ νοίςθ 

25 Βλέπετε μὴ παραιτήσησθε τὸν λαλοῦντα. Εἰ γὰρ 
ἐκεῖνοι οὐκ "'ἔφυγον, τὸν ἐπὶ γῆς παραιτησάμενοιϊ 

120 λιθοβοληθησεται 3ὲὶ 6 (μ.Β),ὃἉ Οο᾽ νΒ Ἔη βολιδι κατατο- 
ξευθησεται ΤΆ 

224 κρειττον ϑένας, οε νς κρειττονα μ45, ΤΆ 

325 ἐπὶ 3) 6 (μ.Β), Οε νς Ὁ της ΤΆ 

16 “απεδετο μέόΑς νς Ψὲκ 16 γεαυτου Κ'ΑΟ νς 3)ὲ; (-- μ46) 
18 96 (ι.Β) νς ὲ 18 γζοφω Κ'ΑΟ νς Ψ3ὲ (σκοτει μ46) 
23 5312 Θ (ᾳ.Β)νς ψ)ὲὶ 25 Γ'εξεφυγον Ν'ΑΟ νς 3)ὲ 46 
25 752-41 κ'Ας ν5 3345: 

20 ἔχ. 19:12,,3 21 ὨὈρωυΐ. 9:19 
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χρηματίζοντα, "Σπολλῷ μᾶλλον ἡμεῖς οἱ τὸν ἀπ᾽ οὐρανῶν'᾽ 

ἀποστρεφόμενοι: 26 οὗ ἡ φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσε τότε, 

νῦν δὲ ἐπήγγελται λέγων, «Ἔτι ἅτταξ ἐγὼ "σείω οὐ μόνον 

τὴν γῆν ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν.» 27 Τὸ δὲ “ἔτι ἅπταξ΄΄ δηλοῖ 

τῶν σαλευομένων τὴν" μετάθεσιν ὡς πεποιημένων, ἵνα 

μείνῃ τὰ μὴ σαλευόμενα. 28 Διὸ βασιλείαν ἀσάλευτον 

παραλαμβάνοντες ἔχωμεν χάριν, δι᾽ ἧς λατρεύομενϑ 

εὐαρέστως τῷ Θεῷ μετὰ “αἰδοῦς καὶ εὐλαβείας." 29 Καὶ 

γὰρ ὁ Θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον. 

(οπουαϊηρ ΜΜοίδ] ᾿πϑἰγασί!ο 5 

Ἢ φιλαδελφία μενέτω. 2 Τῆς φιλοξενίας μὴ 

Ί ἐπιλανθάνεσθε, διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες 

ξενίσαντες ἀγγέλους. 3 Μιμνήσκεσθε τῶν δεσμίων ὡς 

συνδεδεμένοι, τῶν κακουχουμένων ὡς καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐν 

σώματι. 4 Τίμιος ὁ γάμος ἐν πᾶσι καὶ ἡ κοίτη ἀμίαντος, 

πόρνους "δὲ καὶ μοιχοὺς κρινεῖ ὁ Θεὸς. 5 ᾿Αφιλάργυρος ὁ 

τρόπος, ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν. Αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν, 

«Οὐ μή σε ἀνῶ, 
Οὐδ᾽ οὐ μή σε ἐγκαταλείπω“»- 

6 ὥστε θαρροῦντας ἡμᾶς λέγειν, 

«Κύριος ἐμοὶ βοηθός, 
οΚαὶ οὐ φοβηθήσομαι: 
Τί πτοοιήσει μοι ἄνθρωττος» 

125 ουὐρανων Μψήδας, ΤΆ (γε νς οὐρανου ΜΟΝ 
228 εχωμεν ΜΑΟ, ΤᾺ (τε νϑ5 εχομὲεν Μ' νῦν 

328 λατρευομεν 3ὲκ νς λατρευωμεν Α, ΤᾺ (τ νβ9 λατρευσωμεν 
46 

45 εγκαταλειτῶω Μ (γ»45) ΝΑῸ νβ εγκαταλιτῶ ΤᾺῈ Οὗ 

25 ΓΖπολυ ΝΑῸ νς 33ϑὲ γη6 26 γσεισω 6 (.Β) νς Μὶ 
27 “312 κ'ΑΟ, [Ὁ] ν5 33; (12 γμ45) 
28 'ευλαβειας και δεους Θ (μ.Β) νς 3}} 4 γὰρ γῖόδαᾳ ν5 ψὲς 

6 Ὁκ"ο"νς ϑὲγέδα, [(ε] 

26 Ηὰρ. 26 5 Ὀ οι. 31:6,8; ]ο5ῃ. 1:5. 6 Ρς. 118:6 
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(οποἰμαίηρ ΚΟΙρίους ᾿ποίγα οί οη 5 

7 Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν 
ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν 
τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν. 8 ᾿Ιησοῦς Χριστὸς 
"χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτός, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. 9 Διδαχαῖς 
ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ παραφέρεσθε.' Καλὸν γὰρ χάριτι 
βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ 
ὠφελήθησαν οἱ Γπεριττατήσαντες. 10 Ἔχομεν θυσιαστήριον 
ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ 
λατρεύοντες. 11 Ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα περὶ 
ἁμαρτίας εἰς τὰ ἽἍΛγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων τὰ 
σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς. 12 Διὸ καὶ 
᾿Ιησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαόν, ἔξω 
τῆς πύλης ἔπαθε. 13 Τοίνυν ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν ἔξω 
τῆς παρεμβολῆς, τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες. 14 Οὐ 
γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν 
ἐπιζητοῦμεν. 15 Δι᾿ αὐτοῦ οὖν ἀναφέρωμεν θυσίαν 
αἰνέσεως διὰ τταντὸς τῷ Θεῷ, τοῦτ᾽ ἔστι, καρτὸν χειλέων 
ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 16 Τῆς δὲ εὐποιΐας καὶ 
κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε, τοιαύταις γὰρ θυσίαις 
εὐαρεστεῖται ὁ Θεός. 

17 Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε, αὐτοὶ 
γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον 

ἀποδώσοντες, ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι καὶ μὴ 
στενάζοντες, ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο. 

ΤῊ νντηῖθγ Κραυθϑοῖς Ργαγθῦ 

18 Προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν. "Πεποίθαμεν γὰρ ὅτι 
καλὴν συνείδησιν ἔχομεν, ἐν πᾶσι καλῶς θέλοντες 
ἀναστρέφεσθαι. 19 Περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο 
ποιῆσαι, ἵνα τάχιον ἀπτοκατασταθῶ ὑμιῖν. 

Ι9 παραφερεσθε 99ὲ Θ (μ.Β), ΟΥ ν5 περιφερεσθε, ΤΆ 

8 “εχθες 6 (μ.Β) νς )ὲ 9 Γπεριπάατουντες γμϑόν"α νς 33ὲς 

15 ὁμέόμενς 3ϑὲΑς, [(ε] 
18 τπειθομεθα μόδαΑσ" νς 3); (οτι καλην θα Ν᾽") 
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Βοηραϊείίοη, Εἰπαὶ ΕχῃογίαςἊ} Ἕοη, ᾶἃηα Εάγθννθί! 

20 Ο δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν 

Ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης 

αἰωνίου, τὸν Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν, 21 καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν 

(παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ εἰς, τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, 

ποιῶν ἐν ὑμῖνξ τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ, διὰ ᾿Ιησοῦ 

Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ὅ ̓Αμήν. 

22 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἀνέχεσθε τοῦ λόγου τῆς 

παρακλήσεως, καὶ γὰρ διὰ βραχέων ἐπέστειλα ὑμῖν. 

23 Γινώσκετε τὸν ἀδελφὸν Τ Τιμόθεον ἀττολελυμένον, μεθ᾽ 
οὗ, ἐὰν τάχιον ἔρχηται, ὄψομαι ὑμᾶς. 

24 ᾿Ασπάσασθε πάντας τοὺς ἡγουμένους ὑμῶν καὶ 

πάντας τοὺς ἁγίους. ᾿Ασπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀπὸ τῆς 

᾿Ιταλίας. 
25 Ἢ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν. 9᾽ Αμήν. 

᾽20 Ιησουν ΜΘ (μ.Β), ΤΆ ΟεΥ ν5 ἜΧριστον Μ΄ 

221 υὑμιν ΜΡίΟ, ΤΆ ν5 ημιν ΜΡ μέϑνᾳ, Ογ 

321 των αἰώνων ΜΝΑ, ΤᾺ [(Ὁε] ν9 - Μ" μ5 νς τῶν αἰιωνας Ο" 

21 ΄παντι Καὶ ν5 Ψϑὲς; (πταντι εργω και λογω Α; τταντι τω μ46) 

23 τημων 6 (μ.Β) ν5 ϑὲ 25 ομέόχκεγς ϑὲας 

ΙΑΚΩΡΟΥ 

Ιᾶπιθς ατθρίς [6 Τννοῖίνο Τγρος 

Ἴ ΑΚΩΒΟΣ, Θεοῦ καὶ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ δσῦλος, 
Ταῖς δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ Διαστπορᾷ: 

Χαίρειν. 

Ργοίπρ ἔγοπη Τγα|ς 

2Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν 
πειρασμοῖς περιτέσητε ποικίλοις, 3 γινώσκοντες ὅτι τὸ. 

δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν. 4 Ἢ 

δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε τέλειοι καὶ 

ὁλόκληροι, ἐν μηδενὶ λειττόμενοι. 
5 Εἰ δέ τις ὑμῶν λείπεται σοφίας, αἰτείτω παρὰ τοῦ 

διδόντος Θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς καὶ οὐκ' ὀνειδίζοντος, 
καὶ δοθήσεται αὐτῷ. 6 Αἰτείτω δὲ ἐν πίστει, μηδὲν 
διακρινόμενος, ὁ γὰρ διακρινόμενος ἔοικε κλύδωνι θαλάσ- 
σης ἀνεμιζομένῳ καὶ ῥιπιζομένῳ. 7 Μὴ γὰρ οἰέσθω ὁ 
ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὅτι λήψεταί τι τταρὰ τοῦ Κυρίου. ὃ ᾿Ανὴρ 
δίψυχος ἀκατάστατος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ. 

ΤΗΘ Ρριφρθείϊνθ οἵ Κἰσῇ ἂπα Ροοῦ 

9 Καυχάσθω δὲ ὁ ἀδελφὸς ὁ ταπεινὸς ἐν τῷ ὕψει αὐτοῦ, 
10 ὁ δὲ πλούσιος ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ, ὅτι ὡς ἄνθος 
χόρτου παρελεύσεται. 17 ἀνέτειλε γὰρ ὁ ἥλιος σὺν τῷ 

Ιη ]απΊΘ5 6 Ξῷ ΝΒΑῸ 

᾽5. οὐκ Μ νς μη Θ, ΤᾺ Οε 
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καύσωνι καὶ ἐξήρανε τὸν χόρτον, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ 
ἐξέπεσε, καὶ ἡ εὐπρέπεια τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἀττώλετο. 

Οὕτω καὶ ὁ πλούσιος ἐν ταῖς πορείαις αὐτοῦ 
μαρανθήσετοαι. 

ἱ ονίηρ (οα μηαθγ Ἰγία]ς 

12 Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασμόν, ὅτι δόκιμος 
γενόμενος λήψεται τὸν στέφανον τῆς ζωῆς ὃν 

ἐπηγγείλατο ΞΠὸ Κύριος τοῖς ἀγαττῶσιν αὐτόν. 13 Μηδεὶς 
πειραζόμενος λεγέτω ὅτι “᾿Απὸ Θεοῦ! πειράζομαι," ὁ γὰρ 

Θεὸς ἀπείραστός ἐστι κακῶν, πειράζει δὲ αὐτὸς οὐδένα. 
14 Ἕκαστος δὲ πειράζεται, ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας 
ἐξελκόμενος καὶ δελεαζόμενος. 15 Εἶτα ἡ ἐπιθυμία 
συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν, ἡ δὲ ἁμαρτία ἀτοτελεσθεῖσα 

ἀποκύει θάνατον. 
16 Μὴ πλανᾶσθε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. 17 Πᾶσα δόσις 

ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι, καταβαῖνον 
ἀπὸ τοῦ Πατρὸς τῶν φώτων, παρ᾽ ᾧ οὐκ ἔνι παραλλαγὴ 
ἢ τροπῆς ἀποσκίασμα. 18 Βουληθεὶς ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ 

ἀληθείας, εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς ἀπαρχήν τινα τῶν αὐτοῦ 
κτισμάτων. 

ΤῊ Ουδί τος ΝΘΘαρα [ἰὴ Ἰτγα]ς 

19ΓΓὭστε, ἀδελφοί μου ἀγατπητοί, "Ζἔέστω πᾶς 
ἄνθρωπος ταχὺς εἰς τὸ ἀκοῦσαι, βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι, 
βραδὺς εἰς ὀργήν: 20 ὀργὴ γὰρ ἀνδρὸς δικαιοσύνην Θεοῦ 
οὐ κατεργάζεται." 

Ργᾶςίςθ Υουγ οι ρίοη 

21 Διὸ ἀποθέμενοι πᾶσαν ῥυπαρίαν καὶ περισσείαν 

κακίας, ἐν πραὕῦτητι δέξασθε τὸν ἔμφυτον λόγον τὸν 

113 Θεου 3ὲ 6, οε  νς του Θεου ΤΆ 

12 Π6 νς 9ὲ; (Κυριος 0)Ζ(.. 19 τστε 6 (στω κὉ) ν5 Μὲ 
19 γξεστω δε 6 ν5 ϑὲ; (και ἐεστως 455) 
20 οὐκ εργαζεται 6 νς ϑϑὲο" 
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δυνάμενον σῶσαι τὰς ψυχὰς ὑμῶν. 22 Γίνεσθε δὲ ποιηταὶ 
λόγου καὶ μὴ μόνον ἀκροαταί, παραλογιζόμενοι ἑαυτούς. 

23“ Οτι εἴ τις ἀκροατὴς λόγου ἐστὶ καὶ οὐ ποιητής, οὗτος 
ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοοῦντι τὸ πρόσωπον τῆς γενέσεως 
αὐτοῦ ἐν ἐσόπτρῳ: 24 κατενόησε γὰρ ἑαυτὸν καὶ 
ἀπελήλυθε καὶ εὐθέως ἐπελάθετο ὁποῖος ἦν. 25 .ὋΟ δὲ 
παρακύψας εἰς νόμον τέλειον τὸν τῆς ἐλευθερίας καὶ 
παραμείνας, ϑοὗτος οὐκ ἀκροατὴς ἐπιλησμονῆς γενόμενος 
ἀλλὰ ποιητὴς ἔργου, οὗτος μακάριος ἐν τῇ ποιήσει αὐτοῦ 
ἔσται. 

26 Εἴ τις δοκεῖ θρησκὸς εἶναι Ξὲν ὑμῖν, μὴ χαλιναγωγῶν 
γλῶσσαν αὐτοῦ ἀλλὰ ἀπατῶν καρδίαν αὐτοῦ, τούτου 
μάταιος ἡ θρησκεία. 27 Θρησκεία καθαρὰ καὶ ἀμίαντος 
παρὰ Θεῷ καὶ Πατρὶ αὕτη ἐστίν: ἐπισκέπτεσθαι 

ὀρφανοὺς καὶ χήρας ἐν τῇ θλίψει αὐτῶν, ἄσπιλον ἑαυτὸν 
τηρεῖν ἀττὸ τοῦ κόσμου. 

Βονναῖθ οἱ Ρργςοηδί ξανοῦ! 5 ὴ 

᾿Αδελφοί μου, μὴ ἐν προσωποληψίαις ἔχετε τὴν 

πίστιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τῆς δόξης. 
2 ᾿Εἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς ὁτὴν συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ 
χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς 
ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι, 3 “καὶ ἐπιβλέψητε" ἐπὶ τὸν φοροῦντα 
τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπρὰν καὶ εἴττητε Θ' αὐτῷ, “Σὺ κάθου 
ὧδε καλῶς," καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε, “Σὺ στῆθι ἐκεῖ ἢ 

“Κάθου Θ:ὼδε ὑττὸ τὸ ὑτπτοοτόδιόν μου,΄ 4 θκαὶ οὐ διεκρίθητε 
ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐγένεσθε κριταὶ διαλογισμῶν πονηρῶν 

5 ᾿Ακούσατε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. Οὐχ ὁ Θεὸς 
ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς τοῦ κόσμου πλουσίους ἐν 

127 παρα ,3ὲ κ"νς - τω 6, ΤᾺ Οε 
25. τοῦ κοσμου Μὲ νς τω κοσμω Θ, (τε νβ του κοσμου τουτου ΤᾺ 

25 96 υς 9] 26 ΠΟ νς 296 νς 3 Α 
3 “επιβλεψητε δε ΒΟ ν5 Ἅένα 3 ΟἹ νς 3 ΟΖ6 νς ϑὲκ 
4 96 νς ϑὲὶ 
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πίστει καὶ κληρονόμους τῆς βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς 

ἀγαττῶσιν αὐτόν 6 Ὑμεῖς δὲ ἠτιμάσατε τὸν πτωχόν. Οὐχ 

οἱ πλούσιοι καταδυναστεύουσιν ὑμῶν, καὶ αὐτοὶ ἕλκουσιν 

ὑμᾶς εἰς κριτήριαῦ 7 Οὐκ αὐτοὶ βλασφημοῦσι τὸ καλὸν 

ὄνομα τὸ ἐπικληθὲν ἐφ᾽ ὑμᾶς 8 Εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε 

βασιλικὸν κατὰ τὴν Γραφήν, «᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου 

ὡς σεαυτόν,» καλῶς ποιεῖτε. 9 Εἰ δὲ προσωποληπτεῖτε, 

ἁμαρτίαν ἐργάζεσθε, ἐλεγχόμενοι ὑπὸ τοῦ νόμου ὡς 

παραβάται. 10 Ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόμον "'τηρήσει, 
γΖηγταίσει δὲ ἐν ἑνί, γέγονε πάντων ἔνοχος. ΤΊ Ο γὰρ 

εἰπών, «Μὴ μοιχεύσεις," » εἶπε καί, «Μὴ φονεύσεις." » Εἰ δὲ οὐ 
(μοιχεύσεις, φονεύσεις" δέ, γέγονας παραβάτης νόμου. 

12 Οὕτω λαλεῖτε καὶ οὕτω ποιεῖτε ὡς διὰ νόμου ἐλευθερίας 

μέλλοντες κρίνεσθαι. 13 Ἢ γὰρ κρίσις ἀνέλεος" τῷ μὴ 
ποιήσαντι ἔλεος. Κατακαυχᾶται3 ἔλεον“ κρίσεως. 

Εαϊἢ νγνιτους γνοιᾷς- ἰς θθδα 

14 Τί τὸ ὄφελος, ἀδελφοί μου, ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν, 

ἔργα δὲ μὴ ἔχῃ Μὴ δύναται ἡ πίστις σῶσαι αὐτόνϑ 

15 ᾿Εὰν ο'δὲ ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσι καὶ 

λειπόμενοι ϑξώσι τῆς ἐφημέρου τροφῆς, 16 εἴπῃ δέ τις 

αὐτοῖς ἐξ ὑμῶν, “Ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ, θερμαίνεσθε καὶ 

χορτάζεσθε,, μὴ δῶτε δὲ αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια τοῦ 

"1Ὶ μοιχευσεις ... φονεύσεις Μρ'"4 κς μοιχευσης ... φονεύυσης 

Μμρίνάμᾳ, ΤῈ Οὧε νς μοιχεῦυσις... φονευσης Ναὶ ν5 φονευσῆς ... 

μοιχευσης Ο 
213 ἀνελεος Μ (Ἀ) Β (Α) Ὁ, Οε νβ5 ανιλεως ΤᾺ 
313 κατακαυχαται ᾿)ὲ "ΒΟ" "5, ον νος κατακαυχασθω δὲ Α νϑ 
και κατακαυχαται ΤΆ 

413 ελεον Ψ3ϑὲς νς ελεος 6, ΤΆ Οε 

10 "'τηρηση Θ ν5ς 3ϑὲ; (τληρωσει ΑἹ) 10 "ξπταιση 6 ν5 Ψὶ 

11 μοιχευεις φονευεις Θ ν95 ὲ 15 ΟἸκΒὶ νς ΜΑῸ 

15 926 νς ὅλα 

8 ἰον. 19:18 11 ἔχ. 20:14; Ὀ οιυΐ. 5::[8 110 ἔχ. 20:13; Ὀϑμί. 5:17 
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σώματος, τί τὸ ὄφελος 17 Οὕτω καὶ ἡ πίστις, ἐὰν μὴ 
“ἔργα ἔχῃ,ϊ νεκρά ἐστι καθ᾽ ἑαυτήν. 

18 ᾿Αλλ᾽ ἐρεῖ τις, “Σὺ πίστιν ἔχεις, κἀγὼ ἔργα ἔχω. 
Δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου "ἐκ τῶν ἔργων ϑθ'σου, κἀγὼ 
“δείξω σοι ἐκ τῶν ἔργων μου τὴν πίστιν ϑζμου. 19 Σὺ 
πιστεύεις ὅτι “ὁ Θεὸς εἷς ἐστί.) Καλῶς ποιεῖς. Καὶ τὰ 
δαιμόνια πιστεύουσι -- καὶ φρίσσουσι!" 

20 Θέλεις δὲ γνῶναι, ὦ ἄνθρωπε κενέ, ὅτι ἡ πίστις χωρὶς 
τῶν ἔργων ἵνεκρά ἐστινῇ 21 ᾿Αβραὰμ ὁ πατὴρ ἡμῶν οὐκ ἐξ 
ἔργων ἐδικαιώθη ἀνενέγκας ᾿Ισαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ 
θυσιαστήριον 22 Βλέπεις ὅτι ἡ πίστις συνήργει τοῖς ἔργοις 
αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῶν ἔργων ἡ πίστις ἐτελειώθη 23 Καὶ 
ἐπληρώθη ἡ Γραφὴ ἡ λέγουσα, «᾿Επίστευσε δὲ ᾿Αβραὰμ 
τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.» Καὶ φίλος 
Θεοῦ ἐκλήθη. 24 ᾿Ορᾶτε “τοίνυν ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται 
ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἐκ πίστεως μόνον. 25 ἱΟμοίως δὲ καὶ 
᾿Ραὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη ὑποδεξαμένη τοὺς 
ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσαϑ 26 ἽὭσπερ γὰρ τὸ 
σῶμα χωρὶς πνεύματος νεκρόν ἐστιν, οὕτω καὶ ἡ πίστις 
χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά ἐστι. 

Τῇ υὑπίαπγαρ!ο Τοηριθ 

Μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε, ἀδελφοί μου, εἰδότες 
ὅτι μεῖζον κρίμα ληψόμεθα. 2 Πολλὰ γὰρ πταίομεν 

ἅπαντες. Εἴ τις ἐν λόγῳ οὐ πταίει, οὗτος τέλειος ἀνήρ, 
δυνατὸς χαλιναγωγῆσαι καὶ ὅλον τὸ σῶμα. 3 Ἴδε,; τῶν 

ἵππων τοὺς χαλινοὺς εἰς τὰ στόματα βάλλομεν Γπρὸς τὸ 
πείθεσθαι αὐτοὺς ἡμῖν, καὶ ὅλον τὸ σῶμα αὐτῶν 
μετάγομεν. 4 ᾿Ιδού, καὶ τὰ πλοῖα, τηλικαῦτα ὄντα καὶ ὑπὸ 

“σκληρῶν ἀνέμων. ἐλαυνόμενα, μετάγεται ὑπὸ ἐλαχίστου 

13 ᾿Ἰδὲ ΜΟ νϑ εἰ δε ΒΑ (ε ν5 Ιδου ΤΆ νϑ εἰδε γαρ "" 

17 Θ ν. Μ 18 γχωρις 6 νς )ὶ 

18 96 νς 3ὲς 18 “ΚΒ ν5 ἌϑΑ. ὀ ἠΤἔ8 926 νς 33) α 
19 .΄3412 Νὰ νς Μ; (324 Β; 3124 Ο) 20 Γαργη ΒΟ" νς Ψὲκα 
24 ὁ6 υς ὲ 26 ὉΧΒ νς Ψϑέαο 3 Γεῖς 6 νς 334 
4 “6 ν9 ΜΑ 

23 Οφη. 15:6 
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πηδαλίου ὅπου Θἂν ἡ ὁρμὴ τοῦ εὐθύνοντος "βούληται. 

5 Οὕτω καὶ ἡ γλῶσσα μικρὸν μέλος ἐστὶ καὶ “'μεγαλαυχεῖ. 
᾿Ιδού, "Σὀλίγον πῦρ ἡλίκην ὕλην ἀνάπτε!! 6 Καὶ ἡ γλῶσσα 

πῦρ, ὁ κόσμος τῆς ἀδικίας. ΘΟὕτως ἡ γλῶσσα καθίσταται 

ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν, ἡ σπιλοῦσα ὅλον τὸ σῶμα καὶ 
φλογίζουσα τὸν τροχὸν τῆς γενέσεως, καὶ φλογιζομένη 
ὑπὸ τῆς [Γεέννης. 7 Πᾶσα γὰρ φύσις θηρίων τε καὶ 
πετεινῶν, ἑρπετῶν τε καὶ ἐναλίων, δαμάζεται καὶ 

δεδάμασται τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ. ὃ Τὴν δὲ γλῶσσαν 
οὐδεὶς δύναται ἀνθρώπων δαμάσαι., "᾿Ακατάσχετον 
κακόν, μεστὴ ἰοῦ θανατηφόρου. 9 ᾽Εν αὐτῇ εὐλογοῦμεν τὸν 

Θεὸν καὶ Πατέρα, καὶ ἐν αὐτῇ καταρώμεθα τοὺς 
ἀνθρώπους τοὺς καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ γεγονότας. 10 ᾿Εκ 
τοῦ αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται εὐλογία καὶ κατάρα. Οὐ 

χρή, ἀδελφοί μου, ταῦτα οὕτω γίνεσθαι. ΤΊ Μήτι ἡ πηγὴ ἐκ 

τῆς αὐτῆς ὀπῆς βρύει τὸ γλυκὺ καὶ τὸ πικρόν 12 Μὴ 
δύναται, ἀδελφοί μου, συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι ἢ ἄμπελος 
σῦκα “Οὕτως οὐδεμία πηγὴ ἁλυκὸν καὶ; γλυκὺ ποιῆσαι 
ὕδωρ. 

Ηθανθηΐϊγ νογςις  θπηοηϊς νν] αΟΠῚ 

13 Τίς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν7 Δειξάτω ἐκ τῆς 
καλῆς ἀναστροφῆς τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν πραῦτητι σοφίας. 

14 Εἰ δὲ ζῆλον πικρὸν ἔχετε καὶ ἐριθείαν ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν, 
μὴ κατακαυχᾶσθε καὶ ψεύδεσθε κατὰ τῆς ἀληθείας. 15 Οὐκ 

ἔστιν αὕτη ἡ σοφία ἄνωθεν κατερχομένη, ἀλλ᾽ ἐπίγειος, 
ψυχική, δαιμονιώδης. 16 “Ὅπου γὰρ ζῆλος καὶ ἐριθεία, ἐκεῖ 

ἀκαταστασία καὶ ττᾶν φαῦλον πρᾶγμα. 17 Ἢ δὲ ἄνωθεν 
σοφία πρῶτον μὲν ἁγνή ἐστιν, ἔπειτα εἰρηνική, ἐπιεικής, 
εὐπειθής, μεστὴ ἐλέους καὶ καρττῶν ἀγαθῶν, ἀδιάκριτος 

4 ον νς 3ϑὲας 4 "βουλεται ΝΒ ν5 33έας 
5 Γμεγαλα αὐχειῖ 6 νς ὲκ 5 ΓΖηλικον ΝΒ (ηληκον 4") νς Ψϑὲο" 

6 6 νς ὲ 8 “312 ΒΟ νς "3)ὲ; (132 κα) 
8 τακαταστατον Ὁ νς ϑὲς 9 Γκυριον 6 ν5 ϑὲ 
12 'ουτε αλυκον Θ ν5 ϑϑὲ; (ουτως οὐδε αλυκον κἈ) 
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οκαὶ ἀνυττόκριτος. 18 Καρπὸς δὲ ϑτῆς δικαιοσύνης ἐν εἰρήνῃ 
σπείρεται τοῖς τοιοῦσιν εἰρήνην. 

γνοταὶγ ΡγεΙαθ Ργοάμςρς (οηῇΙςεί 

Πόθεν πόλεμοι καὶ μάχαι ἐν ὑμῖν") Οὐκ ἐντεῦθεν, 
ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν στρατευομένων ἐν τοῖς 

μέλεσιν ὑμῶν 2 ᾿Επιθυμεῖτε καὶ οὐκ ἔχετε: φονεύετε καὶ 
ζηλοῦτε καὶ οὐ δύνασθε ἐπιτυχεῖν. Μάχεσθε καὶ πολεμεῖτε. 
Οὐκ ἔχετε᾽' διὰ τὸ μὴ αἰτεῖσθαι ὑμᾶς. 3. Αἰτεῖτε καὶ οὐ 
λαμβάνετε διότι κακῶς αἰτεῖσθε, ἵνα ἐν ταῖς ἡδοναῖς ὑμῶν 
δαττανήσητε. 4 ΠΜοιχοὶ καὶς μοιχαλίδες! Οὐκ οἴδατε ὅτι ἣ 
φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ Θεοῦ ἐστιν Ὃς Γἂν οὖν 
βουληθῇ φίλος εἶναι τοῦ κόσμου, ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ 
καθίσταται. 5. Ἢ δοκεῖτε ὅτι κενῶς ἡ Γραφὴ λέγει, Πρὸς 
φθόνον ἐπιποθεῖ τὸ Πνεῦμα ὃ Γκατῳκησεν ἐν ἡμῖν 
Μείζονα δὲ δίδωσι χάριν. Διὸ λέγει, 

6 «Ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσετοαι, 
Ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν.» 

Η ΠῚ ΠΠγ Τυτγος ννογα!! πη θος 

7 Ὑποτάγητε οὖν τῷ Θεῷ, ἀντίστητε δὲ 2 τῷ διαβόλῳ 
καὶ φεύξεται ἀφ᾽ ὑμῶν. 8 ᾿Εγγίσατε τῷ Θεῷ καὶ ἐγγιεῖ 
ὑμῖν. Καθαρίσατε χεῖρας, ἁμαρτωλοί, καὶ ἁγνίσατε καρδίας, 
δίψυχοι. 9 Ταλαιπτωρήσατε καὶ πενθήσατε καὶ κλαύσατε! 

Ὃ γέλως ὑμῶν εἰς πένθος Γμεταστραφήτω καὶ ἡ χαρὰ εἰς 
κατήφειαν. 10 Ταπεινώθητε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ 

ὑψώσει ὑμᾶς. 

2 οὐκ εχετε ΜβΒΑ, (τσ νϑ και οὐκ εχετε Ν νϑ οὐκ εχετε δε ΤΆ 

27 δε ΜΘ (μ.0), γε ν5 -- Μ', ΤᾺ 

17 96 νς 18 ν.-  Μ 

1΄και ποθεν μαχαι εν ὑμιν Θ ίεν ὑμιν και ποθεν μαχαι Α) ν5 

4 Π 6 (ᾳ.6) νς 9)ὲ 4 γεαν ΝἘΒ νς Ἅϑὲα 
5 τκατωκισεν ΝΒ νς Μὲ]ὲ; (κατωκεισεν Α) 

9 γμετατραπηήτω Β ν5 Ψὲκα ΤΌ 96 (ᾳ.0)ν. Μ 

6 Ρτον. 3:34 ΧΧ 
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Η πη} }ΠΠ{γ θοΘς Νοῖ αδ6 ἃ Βτοίῃ θυ 

ΤΊ Μὴ καταλαλεῖτε ἀλλήλων, ἀδελφοί. ᾽Ο καταλαλῶν 
ἀδελφοῦ “καὶ κρίνων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καταλαλεῖ νόμου 
καὶ κρίνει νόμον. Εἰ δὲ νόμον κρίνεις, οὐκ εἶ ποιητὴς νόμου 
ἀλλὰ κριτής. 12 Εἷς ἐστιν Θὁὸ Νομοθέτης! ὁ δυνάμενος 
σῶσαι καὶ ἀπολέσαι. Σὺ δὲ τίς εἶ ὃς κρίνεις" τὸν Γἕτερον᾽ 

ΗΠ γ οθς9 Νοί Βοδοῖ ἀρουΐ Τοπγούγονν 

13 ἼΑγε νῦν, οἱ λέγοντες, “Σήμερον καὶ αὔριον πο- 
ρευσώμεθα“ εἰς τήνδε τὴν πόλιν καὶ "'ποιήσωμεν ἐκεῖ 
ἐνιαυτὸν ϑἕνα καὶ "Ζεμττορευσώμεθα καὶ Γ'κερδήσωμεν,΄ - 
14 οἵτινες οὐκ ἐπίστασθε τὸ τῆς αὔριον. Ποία Θγὰρ ἡ ζωὴ 
ὑμῶν ᾿Ατμὶς γὰρ ἔσται" ἡ πρὸς ὀλίγον φαινομένη, ἔπειτα 

δὲ καὶ6 ἀφανιζομένη. 15. ᾿Αντὶ τοῦ λέγειν ὑμᾶς: “᾿Εὰν ὁ 
Κύριος θελήσῃ, καὶ Γ'ζήσωμεν καὶ ΓΣποιήσωμεν τοῦτο ἢ 
ἐκεῖνο." 16 Νῦν δὲ καυχᾶσθε ἐν ταῖς ἀλαζονείαις ὑμῶν. 
Πᾶσα καύχησις τοιαύτη πονηρά ἐστιν. 17 Εἰδότι οὖν καλὸν 
ποιεῖν καὶ μὴ ποιοῦντι, ἁμαρτία αὐτῷ ἐστιν. 

ΚΙ Ορρτθοςοῖϑ ΝΠ! ΒΟ υαρρα 

Αγε νῦν, οἱ πλούσιοι, κλαύσατε ὀλολύζοντες ἐπὶ ταῖς 

ταλαιτωρίαις ὑμῶν ταῖς ἐπερχομέναις! 2 ᾽Ο πλοῦτος 
ὑμῶν σέσηπε καὶ τὰ ἱμάτια ὑμῶν σητόβρωτα γέγονεν. 3 .“ὋὉ 

"12 νομοθετης Μ, ΤΆ νΞ5 Ἑκαι κριτης ΜῈ (ἃ.6), σε 

212 δε ΨὲΘ (α.0), οὐ ν5 -- ΤΆ 
313 καὶ 33) Α νς η ΚΒ, ΤᾺ Οε 
413 πορευσωμεθα ΜΡΙΑ, ΤΆ ν5 πορευσομεθα ΜΡΙΝΒ, Οε 

514 ατμις γαρ εσται Μδϑὶ νς ατμις γαρ εστιν Μὶ, ΤᾺ νς ατμις γαρ 
ἐστε Β, (τ νβ ατμις ξἕσται α ν5 --ἰ 

614 δε και ΜΡὶ νς και Μρ' 6 (Β.6), Οὲ νς δὲ ΤᾺ 

Τ1 [η 6 (ᾳ.Ο)ν9  Μ 12 9Β νς ΜΝΑ, [6] 

12 ΄ο κρινων Θ (ἃ.Ο) νς Ψ9ὲ 12 γπλησιον 6 (ᾳ.Ο) νο9)ὲ 
13 Γ'ποιησομεν Β νς Ἅὲκα 13 Ὁ νς ΨὲΑ 
13 ΓΣεμπορεύυσομεθα Θ6Θ (ᾳ.«Ο)ν.Μ 13. "'κερδησομεν Θ (μ.0)νς Μ 

14 οκ"Β νς Ἅ᾽Α 15 γ'ίζησομεν 6 (μ.Ο) νς ϑὲ 

15 γΖποιησομεν Θ (μ.Ο) νς ϑ3ὲ 
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χρυσὸς ὑμῶν καὶ ὁ ἄργυρος κατίωται, καὶ ὁ ἰὸς αὐτῶν εἰς 
μαρτύριον ὑμῖν ἔσται καὶ φάγεται τὰς σάρκας ὑμῶν ὡς 
πῦρ. ᾿Εθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις ἡμέραις. 4 ᾿Ιδού, ὁ μισθὸς 
τῶν ἐργατῶν τῶν ἀμησάντων τὰς χώρας ὑμῶν, ὁ 
ἀπεστερημένος ἀφ᾽ ὑμῶν, κράζει, καὶ αἱ βοαὶ τῶν 
θερισάντων εἰς τὰ ὦτα Κυρίου Σαβαὼθ εἰσεληλύθασιν. 
5 ᾿Ετρυφήσατε ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐσπαταλήσατε, ἐθρέψατε 
τὰς καρδίας ὑμῶν θὼς ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς. 6 Κατεδικάσατε, 
ἐφονεύσατε τὸν δίκαιον. Οὐκ ἀντιτάσσεται ὑμῖν. 

Β6 Ραῖθηΐ ἃπα Ρθυϑθνθγίηρ 

7 Μακροθυμήσατε οὖν, ἀδελφοί, ἕως τῆς παρουσίας τοῦ 
Κυρίου. ᾿Ιδού, ὁ γεωργὸς ἐκδέχεται τὸν τίμιον καρπὸν τῆς 
γῆς, μακροθυμῶν ἐπ᾽ αὐτὸν' ἕως “λάβῃ ὑετὸν" πρώϊμον 
καὶ ὄψιμον. ὃ Μακροθυμήσατε καὶ ὑμεῖς. Στηρίξατε τὰς 
καρδίας ὑμῶν, ὅτι ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου ἤγγικε. 9 Μὴ 
στενάζετε κατ᾽ ἀλλήλων, ἀδελφοί, ἵνα μὴ κριθῆτε.3 ᾿Ιδού, 
ὁ Κριτὴς πρὸ τῶν θυρῶν ἕστηκεν. 10 Ὑπόδειγμα λάβετε, 
ἀδελφοί μου, τῆς κακοπαθείας: καὶ τῆς μακροθυμίας τοὺς 
προφήτας οἱ ἐλάλησαν Τ τῷ ὀνόματι Κυρίου. 1Τ7]1 ᾿Ιδού, 
μακαρίζομεν τοὺς Γὑπομένοντας. Τὴν ὑπομονὴν ᾿Ιὼβ 
ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος Κυρίου εἴδετε," ὅτι πολύσπλαγχνός 
ἐστιδ καὶ οἰκτίρμων. 

"7 αυτον Μ νΞ5 αυτω Θ (Β.0), ΤΆ Οε 
27 εως ΜΒΑ, Οεἐ ν5 αν Ν᾿, ΤΆ 

39 κριθητε 9ὲ6 (α.0), οε νς κατακριθητε ΤΆ 

410 αδελφοι μου της κακοπαθειας Μ νς αἀδελφοι της κακο- 
παθειας ΒΑ ὧἍγε ν5 αδελφοι μου της καλοκαγαθιας Ναὶ ν5 της 
κακοπάαθειας αδελφοι μου ΤΆ 

511 εἴδετε Μρ'νΒ", ΤᾺ Οἵ νς ιΙδετε Μρίᾳ 

611 ἐστι 33ὲ νς - ο Κυριος ΚΑ, ΤΆ Οὐ νβ ἙΚυριος Β 

5 96 (μ.Ο) νς ϑὲ 7 ΄λαβη Β ν5 3314; (λαβη καρπον τον ΝΜ") 
7 προιμον Θ (.Ο) νς 3}, 
9 'αδελφοι κατ αλληλων Β (Ἐ μου αἴϊογ αἀδελφοι Α)νς Μ (κατα ἴογ 
κατ ἈΝ) 10 Τεν ΝΒ ν9 ΜΑ ΤΊ τυὕπομειναντας Θ (ᾳ.Ο) νς 9}, 
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Μρορίϊηρ ϑρϑείς Νϑρας 

12 Πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί μου, μὴ ὀμνύετε, μήτε τὸν 

οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον. Ἤτω δὲ 
ὑμῶν τὸ Ναὶ ναὶ καὶ τὸ Οὐ οὔ, ἵνα μὴ εἰς ὑπόκρισιν᾽ 
πέσητε. 13 Κακοποθεῖ τις ἐν ὑμῖν Προσευχέσθω. Εὐθυμεῖ 
τις Ψαλλέτω. 14 ᾿Ασθενεῖ τις ἐν ὑμῖν Προσκαλεσάσθω 
τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν 
ἐπ᾽ αὐτόν, ἀλείψαντες θαὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ 
Κυρίου. 15 Καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ 
ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος. Κἂν ἁμαρτίας ἡ πεποιηκώς, 
ἀφεθήσεται αὐτῷ. 16 ᾿Εξομολογεῖσθε Τ ἀλλήλοις “τὰ 
παραπτώματα" καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅττως ἰαθῆτε. 

Πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. 17᾽ Ἠλίας 
ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοτταθὴς ἡμῖν, καὶ προσευχῇ προσηύξατο 
τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς 

καὶ μῆνας ἕξ. 18 Καὶ πάλιν προσηύξατο, καὶ ὁ οὐρανὸς 
ὑετὸν ἔδωκε καὶ ἡ γῆ ἐβλάστησε τὸν καρττὸν αὐτῆς. 

Βηίηρ ΒαᾶςΚ ἢ 6 Εττηρ ΘΟ Π6 

19᾽ Αδελφοίτ, ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῇ ἀτποὸ τῆς ἀληθείας, 
καὶ ἐπιστρέψῃ τις αὐτόν, 20 γινωσκέτω ὅτι ὁ ἐπιστρέψας 
ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχὴν “ἐκ 
θανάτου" καὶ καλύψει ττλῆθος ἁμαρτιῶν. 

"12 εἰς ὑποκρισιν Ξϑὲ νς ὑπο κρισιν 6 (ἃ.0), ΤᾺ Οε 

14 9Β νς ϑὲκα, [(ε] 16 τουν 6 (ᾳ.Ο) νς ϑ)ὲ 
16 'τας αμαρτιας Θ (ἃ.6)ν95 Μ 19 τμου Θ (ᾳ.0)ν9. Μ 
20 “αυτου εκ θανατου ΚΑ (εκ θανατου αὐτου Β) νς “}ὲ] 

ΠΙΕΙΡΟΥ Α 

Ρϑίθγ Ογθϑίς {6 Εἰ θεῖ Ρι στ ΠΊ5 

ἙΕΤΡΟΣ, ἀπόστολος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 
ΤΌ) ᾿Ἔκλεκτοῖς παρεπιδήμοις Διασπορᾶς Πόντου, 

Γαλατίας, Καπτταδοκίας, ᾿Ασίας, καὶ Βιθυνίας, 2 κατὰ 
πρόγνωσιν Θεοῦ Πατρός, ἐν ἁγιασμῷ Πνεύματος, εἰς. 
ὑττακοὴν καὶ ῥαντισμὸν αἵματος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ: 

Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη τιληθυνθείη. 

Ν ϑνν Π{6 )8η6] Ηθάνθϑηίΐῃυ [πῇθγζϑηςθ 

3 Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς 
εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι᾿ ἀναστάσεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐκ 
νεκρῶν, 4 εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ 
ἀμάραντον, τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς! 5 τοὺς ἐν 
δυνάμει Θεοῦ φρουρουμένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν 
ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ. 6 Ἔν ᾧ 
ἀγαλλιᾶσθε, ὀλίγον ἄρτι, εἰ δέον ϑέἐστί, λυπηθέντες ἐν 
ποικίλοις πειρασμοῖς, 7 ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως 
“πολὺ τιμιώτερον" χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου, διὰ πυρὸς δὲ 
δοκιμαζομένου, εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ τιμὴν καὶ εἰς δόξαν 
ἐν ἀποκαλύψει ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 8 Ὃν οὐκ εἰδότες 

Ιη 1 Ρρῖθγυ 6 ΞΞ μῆξνβαςο 

'4 υμας 3ὲ 6, Οε νει ημας ψ72, ΤᾺ 
727 τιμην και εἰς δοξαν Μ νϑ δοξαν και τιμην 6, (ε νϑ5 τιμην και 
δοξαν ΤᾺ 

6 9ὉνΒ νς Μϑὲέγξας, [ου] 7 ΄πολυτιμοτερον 6 νς5ς ὲ 
8 πι'δοντες 6 νς 3314 

6087 
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ἀγαπᾶτε, εἰς ὃν ἄρτι μὴ ὁρῶντες, πιστεύοντες δὲ 
ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασμένῃ, 

9 κομιζόμενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως ὑμῶν, σωτηρίαν 
ψυχῶν. 

10 Περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ "ἐξηρεύνησαν 
προφῆται οἱ περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος προφητεύσαντες, 
Τ1] “ἐρευνῶντες εἰς τίνα ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν 
αὐτοῖς Πνεῦμα Χριστοῦ προμαρτυρόμενον τὰ εἰς Χριστὸν 

τιαθήματα καὶ τὰς μετὰ ταῦτα δόξας: 12 οἷς ἀπεκαλύφθη 
ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς, ὑμῖν! δὲ διηκόνουν αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη 
ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς ϑὲν Πνεύματι ᾿Αγίῳ 
ἀποσταλέντι ἀπ᾽ οὐρανοῦ, εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι 
παρακύψαι. 

[6 ᾿η Βοίατοη ἴο αοα Οὐ ξαῖπθγ 

13 Διὸ ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας ὑμῶν, 
νήφοντες, τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμῖν χάριν 

ἐν ἀποκαλύψει ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 14 Ως τέκνα ὑπακοῆς, μὴ 
συσχηματιζόμενοι ταῖς πρότερον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ὑμῶν 
ἐπιθυμίαις, 15 ἀλλὰ κατὰ τὸν καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον καὶ 
αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε, 16 διότι 
γέγραπται, Τ «ἽΑγιοι γίνεσθε,2 ὅτι ἐγὼ ἅγιός ϑείμι.» 17 Καὶ 
εἰ Πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν ἀπροσωττολήπτως κρίνοντα 
κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον, ἐν φόβῳ τὸν τῆς παροικίας ὑμῶν 

χρόνον ἀναστράφητε, 18 εἰδότες ὅτι οὐ φθαρτοῖς, 
ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ, ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶν 
ἀναστροφῆς πατροπαραδότου, 19 ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς 
ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ, 20 προεγνωσμένου 
μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου, φανερωθέντος δὲ ἐπ᾽ 

12 υμιν ϑὲ 6, οε νς μιν ΤΆ 

216 γινεσθε Μ νϑ5 εσεσθε 6, (τε ν5 γενεσθε ΤΆ 

9 9Β νς ὥϑέκας, [0] 10 “εξηραυνησαν 6 ν5 ϑϑὲ (εξερευνησαν Ο) 

11 ἐραυνωντες Θ (ἃ.Ο) νς 33, 12 ὁγῆξβαᾳ νς ϑϑὲκο, [Ὁ ε] 
16 Τοτι Β, [0] νς 331 6 16 9ΧΒ νς ϑὲ μ72ας, [οε] 

16 [ἰον. 11:44,45; 19:2; 20:7 
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Γἐσχάτων τῶν χρόνων δι᾽ ὑμᾶς 21Ἱ τοὺς δι᾿ αὐτοῦ 
Γπιστεύοντας εἰς Θεὸν τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ 

δόξαν αὐτῷ δόντα, ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι 
εἰς Θεόν. 

ι1{6 ἰῃ Βοίαϊὶςοη ἴο Οὐτγ Βτοίῆγθη 

22 Τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς 
ἀληθείας διὰ Πνεύματοςν εἰς φιλαδελφίαν ἀνυττόκριτον, 
ἐκ Θκαθαρᾶς καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς, 
23 ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς ἀλλὰ 
ἀφθάρτου, διὰ λόγου ζῶντος Θεοῦ καὶ μένοντος Βείς τὸν 

αἰῶνα.Ν 24 Διότι 

«Πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος, 
Καὶ ττᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς ἄνθος χόρτου. 

᾿Εξηράνθη ὁ χόρτος, 

Καὶ τὸ ἄνθος ϑαὐτοῦ ἐξέπεσε, 
Τὸ δὲ ῥῆμα Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.» 

25 Τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς. 

ΤῊΘ (ῇοδθη δίοπθ Ὧπηα Ηἰς ζἤῇοσθη Ρθορίθ 

᾿Αποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ τπττάντα δόλον καὶ 
ὑττοκρίσεις καὶ φθόνους καὶ τπτιάσας καταλαλιάς, 2 ὡς 

ἀρτιγέννητα βρέφη, τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιπο- 
θήσατε, ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε Τ, 3 Γεἴπτερ ἐγεύσασθε ὅτι 
χρηστὸς ὁ Κύριος. 4 Πρὸς ὃν προσερχόμενοι, λίθον ζῶντα, 
ὑττὸ ἀνθρώπων μὲν ἀττοοδεδοκιμασμένον, παρὰ δὲ Θεῷ 
ἐκλεκτόν, ἔντιμον, 5 καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδο- 

μεῖσθε οἶκος πνευματικός, Τ ἱεράτευμα ἅγιον, ἀνενέγκαι 

20 τεσχατου Θ νΞ5 33ὲγν72 21 Γπιστους ΒΑ νς Μὲγμηξκο 
22 56 νς )ὲ 22 9ΒᾺΑ νς ϑὲ μηξκο, [Ὁ] 23 ΠΕ νς )ὶ 
24 γαυτης Θ (αυτου ΝὉ) ν5 ϑ)ὲ 24 96 νυς 3)ὲς 
2 τεὶς σωτηριαν Θίει σωτηριαν ψ72ν.- Μ 3 τεὶ ΘῈ νς ϑϑὲο 
5 Τεις νς 3)ὲ 

24,25 [5. 40:6-8 
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πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους ὁτῷ Θεῷ διὰ ᾿Ιησοῦ 

Χριστοῦ. 6 Διότι! περιέχει "ἐν τῇ" Γραφῇ, 
«᾽Ιδού, τίθημι ἐν Σιὼν 

Λίθον ἀκρογωνιαῖον, ἐκλεκτόν, ἔντιμον, 
Καὶ ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ.» 

7 'γμῖν οὖν ἡ τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν, "'ἀπτειθοῦσι δέ, 

«ΖΣΛίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, 

Οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας» 

ὃ καὶ 
«Λίθος προσκόμματος 

Καὶ τέτρα σκανδάλου»: 

μ᾿ 

οἱ προσκόπτουσι τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες, εἰς ὃ καὶ 
ἐτέθησαν. 

9 Ὑμεῖς δὲ «γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, 
ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς 
ἐξαγγείλητε» τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ 
θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς: 10 οἱ ποτε οὐ λαός, νῦν δὲ λαὸς 
Θεοῦ, οἱ οὐκ ἠλεημένοι, νῦν δὲ ἐλεηθέντες. 

[1{6 τη ΒοίατςτἊ.οη ἴο ἴῃ 6 γνοτγία 

ΤΊ ᾿Αγαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρε- 
πιδήμους ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, αἵτινες 
στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς: 12 τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν 
ἔχοντες καλὴν ἐν τοῖς ἔθνεσιν,2 ἵνα, ἐν ᾧ καταλαλοῦσινϑ 

16 διοτι 33)ὲ 6, οἵ νς διο καὶ ΤᾺ 
212 εχοντες καλην εν τοις εθνεσιν Δὲ νΞ εν τοις εθνεσιν εχοντες 

καλην ΝΑῸ, ΤΆ (γε νβ εν τοις εθνεσιν καλην εχοντες μ72 νς εν τοις 
εθνεσιν καλην Β 

312 καταλαλοῦύῦσιν Μ' 6, ΤΆ (ε νς καταλαλῶωσιν Μρὶ 

5 96 νς "))ὲγ72, [0] 6 εν 6 νς ὲ; ἡ οἹ) 

7 γ'απιστουσιν Θ᾽ νς 33, Α 7 τξλιθος γ72ΒΑ "ὁ νς 39ὲκ" 

6 Ι5. 28:16 7 Ρς.118:2} 8 5. 8:14 9. Εχ. 9:16; 5. 43:20,21Π 
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ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, ἐκ τῶν καλῶν ἔργων Γέἐττοπτεύσαντες 
δοξάσωσι τὸν Θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς. 

ςΙ ὈΠγ]ςςΙ Οη ἴο (ονροΙπηπΊθηϊ 

13 .“Ὑποτάγητε ϑοὖν πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν 

Κύριον: εἴτε βασιλεῖ ὡς ὑπερέχοντι, 14 εἴτε ἡγεμόσιν ὡς δι᾽ 
αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν κακοττοιῶν, ἔπαινον δὲ 
ἀγαθοποιῶν. 15 Ὅστι οὕτως ἐστὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, 
ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων 
ἀγνωσίαν: 16 ὡς ἐλεύθεροι, καὶ μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες 
τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν, ἀλλ᾽ ὡς “δοῦλοι Θεοῦ. ἢ 
17 Πάντας τιμήσατε. Τὴν ἀδελφότητα ἀγαπήσατε. Τὸν 
Θεὸν φοβεῖσθε. Τὸν βασιλέα τιμᾶτε. 

ςΙ ὈΠΊΪ ς ΙΟη ἴο ΜΜδςῖρθις 

18 Οἱ οἰκέται, ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φόβῳ τοῖς 
δεσπόταις, οὐ μόνον τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν, ἀλλὰ καὶ 

τοῖς σκολιοῖς. 19 Τοῦτο γὰρ χάρις, εἰ διὰ συνείδησιν Θεοῦ 
ὑποφέρει τις λύπας, ττάσχων ἀδίκως. 20 Ποῖον γὰρ κλέος 
εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε ᾿Αλλ᾽ εἰ 
ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες ὑπομενεῖτε, τοῦτο χάρις 
παρὰ Θεῷ. 271 ῳᾷ εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι καὶ Χριστὸς 

ἔπαθεν ὑπὲρ γἡμῶν, ὑμῖν3 ὑττολιμτ᾿τάνων ὑπογραμμὸν ἵνα 

ἐτπτακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ, 22 ὃς 

«᾿Αμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, 
Οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ»: 

23 ὃς λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ 
ἠπείλει, τταρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως: 24 ὃς τὰς 

114 κακοποιων Μ6Ο, (Οε νς μεν κακοποιων (Ο, ΤΆ 

217 ἀγαπησατε Μ νϑ5 ἀαγαπατε Θ, ΤᾺ Οε 

321 υμιν Ψ3ϑὲ 6, οε νβ ημιν ΤᾺ 

12 γεποόπτευοντες 6 νς 1 {396 νς ")ὲ 
16 “ΒΘ νς ϑϑὲα 21 τυμων 6 νς 

22 15. 53:9 
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ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ 
τὸ ξύλον, ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀτπογενόμενοι, τῇ δικαιοσύνῃ 
ζήσωμεν: «οὗ τῷ μώλωπι ϑαὐτοῦ ἰάθητε.» 25 Ἢτε γὰρ 
ὡς πρόβατα πλανώμενα, ἀλλ᾽ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν 
Ποιμένα καὶ ᾿Επίσκοτον τῶν ψυχῶν ὑμῶν. 

σι ὈΠΊΙ ςοΙοη ἴο ΗἨ ςρᾶπας 

Ὁμοίως, ϑαὶ γυναῖκες, ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις 
3 ἀνδράσιν, ἵνα καὶ εἴ τινες ἀπειθοῦσι τῷ λόγῳ, διὰ τῆς 

τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου κερδηθήσονται͵," 

2 ἐποπτεύσαντες τὴν ἐν φόβῳ ἁγνὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν. 
3 Ὧν ἔστω οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν καὶ περι- 

θέσεως χρυσίων ἢ ἐνδύσεως ἱματίων κόσμος, 4 ἀλλ᾽ ὁ 
κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ 
'“πραέος καὶ ἡσυχίου" πνεύματος, ὅ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ πολυτελές. 5 Οὕτω γάρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες 

αἱ ἐλπίζουσαι ἐπὶ Θεὸν ἐκόσμουν ἑαυτάς, ὑποτασσό- 
μεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, 6 ὡς Σάρρα ὑπήκουσε τῷ 
᾿Αβραάμ, κύριον αὐτὸν καλοῦσα, ἧς ἐγενήθητε τέκνα, 
ἀγαθοποιοῦσαι καὶ μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν. 

Α ννογὰ ἴο Ηυφςραπηαᾶς 

7ΟΪ ἄνδρες ὁμοίως, συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν ὡς 

ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ, ἀπονέμοντες τιμήν ὡς 
καὶ Γσυγκληρονόμοι χάριτος ζωῆς, εἰς τὸ μὴ ἐγκόπτεσθαι 
τὰς προσευχὰς ὑμῶν. 

"1 κερδηθησονται 333ὲ 6, τ νΞ κερδηθησωνται ΤΆ 

25 ἐπὶ Μ νϑ εἰς 6, ΟσἋ νϑ ἐπὶ τον δ, ΤΆ 

37 εγκοπτεσθαι Μ (ΝΕ) ΒΑ, Οε νς εκκοπτεσθαι (γ72), ΤᾺ 

24 9ΟΘ νς Μδ" 25 "πλανώμενοι ΝΒΑ ν5 })ὲ 720 

1 Ὀκ "ΒΑ νς 3ὲ 72) ς, [(ε] 
4 πραεως και ησυχιου ψμ72 (7321 Β; πραεως ησυχιοὺς ΝΜ") νΚ ΜΑΟῸ 

7 "συγκληρονομοις (ψ72) (Β) νς 'Ψ3ὲ (Α) (Ο); (συνκληρονομους κ") 

24 Ις. 53:5 
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[Π{6 ἰη Κοί αἴίοη ἴο δυΐθϑγηρ 

δ᾽ δὲ τέλος, πάντες ὁμόφρονες, συμπαθεῖς, 
φιλάδελφοι, εὔσπλαγχνοι, Γφιλόφρονες, 9 μὴ ἀποδιδόντες 
κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἢ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας, τοὐναντίον δὲ 
εὐλογοῦντες, ϑεἰδότες ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε ἵνα εὐλογίαν 
κληρονομήσητε. 

Τ0 «᾿Ο γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾶν 
Καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθάς, 
Παυσάτω τὴν γλῶσσαν Ο' αὐτοῦ ἀπὸ κακοῦ 
Καὶ χείλη Φξαὐτοῦ τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον: 

Τ1 ᾿Εκκλινάτω Τ ἀπὸ κακοῦ καὶ ποιησάτω ἀγαθόν: 
Ζητησάτω εἰρήνην καὶ διωξάτω αὐτήν. 

12 “Οτι! ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους 
Καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν, 
Πρόσωπον δὲ Κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά.» 

13 Καὶ τίξ ὁ κακώσων ὑμᾶς ἐὰν τοῦ ἀγαθοῦ "μιμηταὶ 
γένησθε 14 ᾿Αλλ᾽ εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην, 
μακάριοι. «Τὸν δὲ φόβον αὐτῶν μὴ φοβηθῆτε μηδὲ 
ταραχθῆτε.» 15 Κύριον δὲ τὸν "Θεὸν ἁγιάσατε ἐν ταῖς 
καρδίαις ὑμῶν, ἕτοιμοι “δὲ ἀεὶ" πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ 
αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος, Τ᾽ μετὰ 
πραύὔτητος καὶ φόβου, 16 συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν, ἵνα 
ἐν ᾧ καταλαλῶσιν2 ὑμῶν ὡς κακοποιῶν,Ν καταισχυνθῶσιν 
οἱ ἐπηρεάζοντες ὑμῶν τὴν ἀγαθὴν ἐν Χριστῷ ἀναστροφήν. 

112 οτι 3 ὲ 6, οὐ νς οι ΤᾺ 

216 καταλαλωσιν Μ νς καταλαλουσιν ΝΑΓ, ΤΆ νς καταλαλεισθε 

»72Β, Οε 

8 "ταπεινοφρονες Θ ν95 Μ 9 96 υς Μὲ 10 96 νς 3ὲκ 
10 926 νς ὶ 11 Ττδε Θ νς Ψὲκ 13 τζηλωται Θ ν. Μ 
15 Γχριστον 6 νς5ς Μὲ 15 ΄αει 6 νς Μ; (δε Α) 
15 Ταλλα 6 νς Μὲ 16 Πγ72ΒἘ νς ϑέκας 

10-12 Ρς. 34:12-16 14 5. 8:12 
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συ οτίπρ ἰη Ια θη δῖοι νν ἢ (τς 

17 Κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας, εἰ θέλοι! τὸ θέλημα 

τοῦ Θεοῦ, πάσχειν ἢ κακοποιοῦντας. 18 Ὅτι καὶ Χριστὸς 
ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθε, δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα 
ὑμᾶς2 προσαγάγῃ τῷ Θεῷ, θανατωθεὶς μὲν σαρκί, 

ζῳοποιηθεὶς δὲ πνεύματι: 19 ἐν ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ 
πνεύμασι πορευθεὶς ἐκήρυξεν, 20 ἀπειθήσασί ποτε, ὅτε 
ἀπεξεδέχετοξ ἡ τοῦ Θεοῦ μακροθυμία ἐν ἡμέραις Νῶε, 
κατασκευαζομένης κιβωτοῦ, εἰς ἣν Γὀλίγαι, τοῦτ᾽ ἔστιν 
ὀκτὼ ψυχαί, διεσώθησαν δι᾽ ὕδατος: 21 ὃ" ἀντίτυτον νῦν 
καὶ ἡμᾶς σῴζει βάπτισμα, οὐ σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπου, 
ἀλλὰ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα εἰς Θεόν, δι᾽ 
ἀναστάσεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 22 ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ οτοῦ 
Θεοῦ, πορευθεὶς εἰς οὐρανόν, ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέ- 
λων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων. 

Χριστοῦ οὖν παθόντος θὺπὲρ ἡμῶνν σαρκί, καὶ ὑμεῖς 

4 τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ὁπλίσασθε, ὅτι ὁ ταθὼν ἐν’ σαρκὶ 
πέπαυται ἁμαρτίας, 2 εἰς τὸ μηκέτι ἀνθρώτων ἐπιθυμίαις, 
ἀλλὰ θελήματι Θεοῦ τὸν ἐπίλοιττον ἐν σαρκὶ βιῶσαι 
χρόνον. 3 ᾿Αρκετὸς γὰρ ὑμῖν ὁ παρεληλυθὼς χρόνος 
πτοῦ βίουχ τὸ "᾿θέλημα τῶν ἐθνῶν "Ζκατεργάσασθαι, 

πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις, ἐπιθυμίαις, οἰνοφλυγίαις, 
κώμοις, πότοις, καὶ ἀθεμίτοις εἰδωλολατρείαις. 4 Εν ᾧ 

ξενίζονται, μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς 

117 θελοι 3 6, οὐ νς θελει ΤᾺ 

218 υμας Μψ72Β0, Οε νβ ημας Α, ΤΆ ν5 --Ν" 

318 δε 36, οὐ νς Ἔ τω ΤΆ νς ἐεν ψ72 

420 ἀπεξεδεχετο 3ὲ 6, οὐ νς απαξ εξεδεχετο ΤΆ 

521 ο ϑέΒας, οὐ νς -- μ72κ" νς ὦ ΤΆ 
521 ἀαντιτυπον νυν και ημας Μ νϑ και υμας αντιτυτπον νυν ψ72ΒΑ, 
(τ ν5 Καὶ ημας αντιτύτπτον νυν (Ὁ, ΤᾺ ν5 και υὑμας νυν αντιτύυτπον δ 

71 εν Μ, ΤᾺ νς -- Μ' 6, Οε 

83 ὑμιν Μὶ κ'" ν5 ημιν Μ' Ο, ΤΆ ν5 -- Κ"72ΒΑ, Οε 

20 γτολιγοι 6 νς 3ὲς 22 Ογ5Β νς ϑὲγήξας, [0] 

1 Πμ72Βο νς 3) ὑπερ υμων κ"Ῥ 36 νς Ψ3ὲ 3 γιβουλημα Θ νς Μὲ 

3 ΓΖζκατειργασθαι 6 ν5ς 33ὲ (κατειργασασθαι 0") 
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ἀσωτίας ἀνάχυσιν, βλασφημοῦντες: 5. οἱ ἀποδώσουσι 

λόγον τῷ ἑτοίμως ἔχοντι κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς. 6 Εἰς 

τοῦτο γὰρ καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη, ἵνα κριθῶσι μὲν κατὰ 

ἀνθρώπους σαρκί, ζῶσι δὲ κατὰ Θεὸν πνεύματι. 

ξρινίηρ ίογ οα΄ς ΟΑἸΟΥγ 

7 Πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικε. Σωφρονήσατε οὖν καὶ 

νήψατε εἰς ὁτὰς προσευχάς. ὃ Πρὸ πάντων δὲ τὴν εἰς 

ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες, ὅτι' ἀγάπη "καλύψει 

πλῆθος ἁμαρτιῶν: 9 φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους ἄνευ 

γγογγυσμῶν- 10 ἕκαστος καθὼς ἔλαβε χάρισμα, εἰς 

ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης 

χάριτος Θεοῦ. ΤΤΊ Εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια Θεοῦ. Εἴ τις διακονεῖ, 

ὡς ἐξ ἰσχύος, ὡς χορηγεῖ ὁ Θεός, ἵνα ἐν πᾶσι δοξάζηται ὁ 

Θεὸς διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμὴν. 

συΐθηηρ ίογ οα΄ ς ΟἸΟΥΥ 

12 ᾿Αγαπητοί, μὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει πρὸς 

πειρασμὸν ὑμῖν γινομένῃ, ὡς ξένου ὑμῖν συμβαίνοντος, 

13 ἀλλὰ καθὸ κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ Χριστοῦ παθήμασι, 

χαίρετε, ἵνα καὶ ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς δόξης αὐτοῦ χαρῆτε 

ἀγαλλιώμενοι. 14 Εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ, 

μακάριοι, ὅτι τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ τοῦ Θεοῦ [Πνεῦμα ἐφ᾽ 

ὑμᾶς ἀναπαύεται.3 ΠΚατὰ μὲν αὐτοὺς βλασφημεῖται, κατὰ 

δὲ ὑμᾶς δοξάζεταινς 15 Μὴ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω ὡς 

φονεὺς ἢ κλέπτης ἢ κακοποιὸς ἢ ὡς οἀλλοτριοεπίσκοττος: 

απ. 
σα σσσσσσσσσ΄“΄ὦπππσσπσσσσσπ΄ σα “΄απππππαπασσπὰὰσπσσπανανσιι 

18. οτι 33} 6 (α.0), ον νβ Ἑη ΤᾺ 
211 ὡς Μ νς ης Θ (Ά.0), ΤΆ Οε 

314 ἀναπαυεταῖ ΜΡΙΝΒ, ΤᾺ (εὐ νς αναπεπαῦυται Μ' ν5 

επαναπαῦυεται Α ν5 επαναπετπαῦται (γ72) 

7οβ ᾷιῶνς Μ 8.» ΚΒΑ  νς ὶ 8 Γκαλυπτει ΒΑ ν9 Μγκ 

9 γγογγυσμου ΝΒΑ (γογυζμου μ72) ν» Μ 14 56 (ᾳ Ο)νς ὶ 

15 “αλλοτριεπισκοπος ΝΒ ν5 Ψὲ; (αλλοτριος επισκοπὸς Α; 

αλλοτριοις εἐπισκοτος μ72) 
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16 εἰ δὲ ὡς Χριστιανός, μὴ αἰσχυνέσθω, δοξαζέτω δὲ τὸν 
Θεὸν ἐν τῷ "μέρει τούτῳ. 17 “Ὅτι Θὸ καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι 
τὸ κρίμα ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ: εἰ δὲ πρῶτον ἀφ᾽ ἡμῶν, 
τί τὸ τέλος τῶν ἀπειθούντων τῷ τοῦ Θεοῦ εὐαγγελίῳ 

18 Καὶ «Εἰ ὁ δίκαιος μόλις σῴζεται, 
Ο ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται» 

19 “Ὥστε καὶ οἱ πάσχοντες κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ Θὼς 
πιστῷ Κτίστῃ παρατιθέσθωσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν' ἐν 
ἀγαθοτπτοιΐᾳ. 

ΕΙαθῖς Αγ ἴο Ραςῖογ ῃ Εἰοςκ 

Πρεσβυτέρους "τοὺς ἐν ὑμῖν παρακαλῶ ὁ συμ- 
πρεσβύτερος καὶ μάρτυς τῶν τοῦ χριστοῦ 

παθημάτων, ὁ καὶ τῆς μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης 
κοινωνός: 2 ποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ Θεοῦ, 
Θἐπισκοτοῦντες μὴ ἀναγκαστῶς, ἀλλ᾽ ἑκουσίως, Τ μηδὲ 
αἰσχροκερδῶς, ἀλλὰ προθύμως, 3. μηδὲ ὡς κατακυρι- 
εύοντες τῶν κλήρων, ἀλλὰ τύποι γινόμενοι τοῦ ποιμνίου. 
4 Καὶ φανερωθέντος τοῦ ᾿Αρχιποίμενος, κομιεῖσθε τὸν 
ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον. 

σι πη ἴο οα πα Κοροϊςῖ ἴῃ 6 [Θν!! 

5 “Ομοίως, νεώτεροι, ὑποτάγητε πρεσβυτέροις. Πάντες 
δὲ ἀλλήλοις Ο' ὑποτασσόμενοι, τὴν ταπεινοφροσύνην ἐγ- 
κομβώσασθε, ὅτι 

«ΟΣ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, 
Ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν.» 

119 αὐτων 3ὲγτξκα, οσ νς εαυτων ΤᾺ νς --Β 

23 μηδε Μψ2 νς μηδ ΝΑ, ΤῈ (τε νϑ -- νϑῖ56Β 

16 τονοματι 6 (μ.Ο) νς ᾿)ὲ 17 ὁγμκᾳ νς ))9ὲ γ728, [(ε] 
19 96 (μ.Ο)νς Ψὲ 1 τουν ψῆξΒα νς ϑὲ; (ουν τους κ) 
2 Ὁμ"Β νς 3) γ72Ὰ, [οὐ] 2 Τκατα Θεον ψ72ναᾳ νς 3318 

5 96 (ᾳ.Ο) νς Ψϑὲ 5 Θ2γ}728Ἐ νς Ψϑὲκα, [0ου] 

18 Ρτον. 11:31 ἰΧΧ δ Ργον. 3:34 ᾿ἰΧΧ 
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6 Ταπεινώθητε οὖν ὑπὸ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ Θεοῦ, 
ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ ἐν καιρῷ, 7 πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν 

ἐἐπιρρίψαντες ἐπ᾽ αὐτόν, ὅτι αὐτῷ μέλει περὶ ὑμῶν. 
8 Νήψατε, γρηγορήσατε " ̓ Ο ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος 

ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα ΓΚαταπίῃ: 9 ᾧ 

ἀντίστητε στερεοὶ τῇ πίστει, εἰδότες τὰ αὐτὰ τῶν 

παθημάτων τῇ ἐν Τ κόσμῳ ὑμῶν ἀδελφότητι ἐπιτελεῖσθαι. 

10 ᾽Ο δὲ Θεὸς πάσης χάριτος, ὁ καλέσας ὑμᾶς: εἰς τὴν 

αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν ἐν Χριστῷ 9 Ιησοῦ, ὀλίγον παθόντας 

αὐτὸς καταρτίσαι ϑξὑμᾶς -- στηρίξει, σθενώσει, θεμελι- 

ὦσει.3 ΤΊ Αὐτῷ "Πὴ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας 

πΠ2τῶν αἰώνων.Ν ᾿Αμήν. 

Ρρίογ'ς ἔαγθννϑί! οἵ Ρρᾶςθ 

12 Διὰ Σιλουανοῦ ὑμῖν τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ, ὡς 

λογίζομαι, δι᾿ ὀλίγων ἔγραψα, παρακαλῶν καὶ ἐπιμαρ- 

τυρῶν ταύτην εἶναι ἀληθῆ χάριν τοῦ Θεοῦ εἰς ἣν 

γΓἑστήκατε. 13 ᾿Αστπάζεται ὑμᾶς ἡ ἐν Βαβυλῶνι συνεκλεκτή, 

καὶ Μᾶρκος ὁ υἱός μου. 14 ᾿Ασπάσασθε ἀλλήλους ἐν 

φιλήματι ἀγάπης. 
Εἰρήνη ὑμῖν ττᾶσι τοῖς ἐν Χριστῷ Π᾿ Ἰησοῦ. ᾿Αμήν.Ν 

18 γρηγορησατε 39ὲ Κ'ΒΑ, Οὐ νς Ἔτι γ72, ΤΆ 

210 υμας ΨΜΔὲΘ (α.0), ον νΞ ημας ΤᾺ 

310 στηριξει σθενωσει θεμελιωσει 3κ, οενς στηριξαι σθενωσαι 

θεμελιωσαι ΤᾺ νϑ στηριξει σθενώσει ΒΑ ν5 στηριξει θεμελιωσει 
μ: 

7 “ἐπιριψαντες ἈΒ'Α ν5 ϑὲ; ἰ(αποριψαντες μ72) 
8 9Β νς ϑὲ γ’2κα, [(ε] 8 "καταπιεῖν Β (κατατιν ΜΝ") ν5 Μψ72Ὰ 

9 ττω ψ72ΝἘ ν5 3 ὲΑ 10 ο'κΒ νς Μϑὲγ32Α, [(ε] 

10 "καταρτισει 6 (μ.Ο) ν5 Μὲ 10 926 (ᾳ.Ο) νς Ξὲ 
ΤΊ Ομ2Βᾳ νος ϑὲκ ΤΊ Π2γ}728 νς ἍἌὲ κα 

12 γστητε Θ (μ.0) ν5 Ψ) ἔἽἸφ4ΠΒΑ νς ϑϑὲκ; (-- εἰρηνη ἴο αμην γ72) 



ΠΕΤΙΡΟΥ Β 

Ρρίθγ αγθθῖς [ῃ6 Εἰ {ἢ μα] 

ἽΎΜΕΩΝ Πέτρος, δοῦλος καὶ ἀπόστολος ᾿ἰησοῦ 
": Χριστοῦ, 
Τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσι πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ 

Θεοῦ ἡμῶν καὶ Σωτῆρος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ: 
2 Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώσει τοῦ 

Θεοῦ καὶ ᾿Ιησοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. 

ΕγαΠ{{| (τγοννίῃ ἰῇ ἴῃ 6 Εαιτῇ 

3 “ῶς πάντα ἡμῖν τῆς θείας δυνάμεως αὐτοῦ τὰ πρὸς 
ζωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδωρημένης, διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ 

καλέσαντος ἡμᾶς ΄διὰ δόξης καὶ ἀρετῆς," 4 δι᾽ ὧν τὰ τίμια 
ἡμῖν καὶ μέγιστα ἐπταγγέλματα' δεδώρηται, ἵνα διὰ τούτων 
γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως, ἀποφυγόντες τῆς ἐν 

Τκόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς. 5 Καὶ αὐτὸ τοῦτο δέ,2 
σπουδὴν πᾶσαν παρεισενέγκαντες, ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ 
πίστει ὑμῶν τὴν ἀρετήν, ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ τὴν γνῶσιν, 6 ἐν 
δὲ τῇ γνώσει τὴν ἐγκράτειαν, ἐν δὲ τῇ ἐγκρατείᾳ τὴν 
ὑπομονήν, ἐν δὲ τῇ ὑπομονῇ τὴν εὐσέβειαν, 7 ἐν δὲ τῇ 
εὐσεβείᾳ τὴν φιλαδελφίαν, ἐν δὲ τῇ φιλαδελφίᾳ τὴν 

Ιη. 2 Ροίϑθγ Θ ΞξΞξἴ ψμξνββαΟ 

'4 τιμια μιν και μέγιστα ἐπαγγελματα ΜδΝ νς τιμια και μεγιστα 

ημιν ἐπαγγελματα Β, (τ νς μεγιστα και τιμια ημιν επταγγελματα Ο 

ν5 μεγιστα ημιν και τιμια ἐἑπαγγελματα ΤᾺ νϑ5 μέγιστα και τιμια 

υὑμιν ἐπαγγελματα Α νϑ τιμια και μεγιστα εἐπταγγελματα ημιν ψγμ72 
25 τοῦτο δε Μρίγ7:βΒο", ΤΆ (ἐγ νς δε τοῦτο ΜρΙΝ νς δε α 

3 ἤἰδια δοξη και ἀαρετη ΝΑΟ νς5 9,9ὲ γ728 4 ττω Θ νς 3)ὲο 
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ἀγάπην. ὃ Ταῦτα γὰρ ὑμῖν ὑπάρχοντα καὶ πλεονάζοντα, 

οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους καθίστησιν εἰς τὴν τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐπίγνωσιν. 9 .ΩὯΩ γὰρ μὴ πάρεστι 

ταῦτα, τυφλός ἐστι, μυωπάζων, λήθην λαβὼν τοῦ 

καθαρισμοῦ τῶν πάλαι αὐτοῦ ἁμαρτιῶν. 10 Διὸ μᾶλλον, 

ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ 
ἐκλογὴν ποιεῖσθαι, ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ 
ποτε. Τ1 Οὕτω γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν ἡ 

εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ 
Σωτῆρος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

Ρρίθγς Αρριοδοῃίηρ Ὠρδίῃ 

12 Διὸ “οὐκ ἀμελήσω᾽ ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνήσκειν περὶ 
τούτων; καίπερ εἰδότας, καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ 
ἀληθείᾳ. 13 Δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι, ἐφ᾽ ὅσον εἰμὶ ἐν τοῦτῳ τῷ 
σκηνώματι, διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει, 14 εἰδὼς ὅτι 
ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις τοῦ σκηνώματός μου, καθὼς καὶ ὁ 
Κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ἐδήλωσέ μοι. 15 Σπτουδάσω δὲ 
καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων 
μνήμην ποιεῖσθαι. 

ΤΗΘ Τηιςιννοτίῃγ Ργορῃθίϊς ννογα 

16 Οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες 
ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ᾽ ἐπόπται γενηθέντες τῆς 

ἐκείνου μεγαλειότητος. 17 Λαβὼν γὰρ παρὰ Θεοῦ Πατρὸς 
τιμὴν καὶ δόξαν, φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑττὸ τῆς 

μεγαλοπρεποῦς δόξης, ““Οὗὑτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ 
ἀγαπητὸς" εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα΄ 18 -- καὶ ταύτην τὴν 
φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν, σὺν αὐτῷ 

112 αει ὑμας ὑπομιμνησκειν περι τουτωὼν Μψ72ΒΟ, Οε νβ υμας αειὶ 

υπομιμνησκειν περι τουτων Α, ΤῊ νΞς ἀεὶ περι τουτωῶν ὑπο- 

μιμνησκειν ὑμας αὶ 

12 μελλησω Θ ν5 39Ψὲ; (οὐ μελλησω ψ72) 

17 ΟΥἴος μου ο ἀγαπητος μου ουτος εστιν Μ72Β ν5 ϑὶ ας 
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ὄντες ἐν τῷ “ὄρει τῷ ἁγίῳ." 19 Καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν 

προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες, ὡς 
λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόττῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάόσῃ 
καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, 20 τοῦτο 
πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι πᾶσα προφητεία Γραφῆς ἰδίας 
ἐπιλύσεως οὐ γίνεται. 21 Οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου 
ἠνέχθη “ποτὲ προφητεία, ἀλλ᾽ ὑπὸ Πνεύματος ᾿Αγίου 
φερόμενοι ἐλάλησαν ἅγιοι Θεοῦ᾽' ἄνθρωποι. 

᾿Ὠοεοίγιςίνο οςίτγιηθς οἱ ἔα] ς6 Τρθαςῇρις 

᾿Εγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὡς 
καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες τταρ- 

εἰσάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας, καὶ τὸν ἀγοράσαντα 
αὐτοὺς Δεσπότην ἀρνούμενοι, ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν 

ἀπώλειαν. 2 Καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς 
ἀσελγείαις δι᾽ οὗς ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται. 
3 Καὶ ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται, 

οἷς τὸ κρίμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ, καὶ ἡ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ 
νυστάξει.3 

Ὠ οοΟΠῚ οἵ [ἢ 6 Εα]ςο Τραςοῇθϑις 

4 Εἰ γὰρ ὁ Θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο, 
ἀλλὰ σειραῖς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν 

τηρουμένους,: 5 καὶ ἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο, ἀλλ᾽ 
ὄγδοον Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξε, κατακλυσμὸν 

κόσμῳ ἀσεβῶν ἐπάξας, 6 καὶ πόλεις Σοδόμων καὶ 
Γομόρρας τεφρώσας ϑκαταστροφῇ κατέκρινεν, ὑπόδειγμα 

121 αγιοι Θεου Μδ νς απο Θεοὺυ ψ728, (γε νβ ἀπο Θεοὺ αγιοι Ο᾽ νϑ 
αγιοι του Θεοῦ Α νϑ οἱ αγιοι Θεου ΤΕ 

22 ἀσελγειαις 36, οε νς ἀαπωλεῖιαις ΤᾺ 
33 νυσταξει Μ νΞ5 νυσταζει 6, ΤΆ Οε 

44 τηρουμενους 3.9ὲ γ72Βο", ΟΥ νβΒ κολαζομενους τηρειν ΝΑ νϑ5 τετη- 
ρημενους ΤᾺ 

18 'αγιω ορει ψ72Β0" ν5 ΨὲκΑ 

21΄21 ΒΟ" (η προφητεια ποτε ψμ72)νς κα 
6 ογήξβο"νς Μὲ κα, [(ε] 
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μελλόντων ἀσεβεῖν τεθεικώς, 7 καὶ δίκαιον Λώτ, 

καταπονούμενον ὑπὸ τῆς τῶν ἀθέσμων ἐν ἀσελγείᾳ 

ἀναστροφῆς, ἐρρύσατο 8 (βλέμματι γὰρ καὶ ἀκοῇ ὁ δίκαιος, 
ἐγκατοικῶν ἐν αὐτοῖς, ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν 
ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν) 9 οἷδε Κύριος εὐσεβεῖς ἐκ 
πειρασμοῦ ῥύεσθαι, ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως 
κολαζομένους τηρεῖν, 10 μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς 
ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ πορευομένους, καὶ κυριότητος 
καταφρονοῦντας. 

᾿δρταν γ οἵ [ῃ6 Εα]956 Τθαςῇ θΓ5 

Τολμηταί, αὐθάδεις, δόξας οὐ τρέμουσι βλασφημοῦντες, 

ΤΊ ὅπου ἄγγελοι, ἰσχύϊ καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες, οὐ 

φέρουσι κατ᾿ αὐτῶν '“παρὰ Κυρίῳ βλάσφημον κρίσιν. 

12 Οὗτοι δέ, ὡς ἄλογα ζῷα φυσικὰ γεγενημένα' εἰς ἅλωσιν 

καὶ φθοράν, ἐν οἷς ἀγνοοῦσι βλασφημοῦντες, ἐν τῇ φθορᾷ 

αὐτῶν καὶ καταφθαρήσονται,Ζ 13 Γκομιούμενοι μισθὸν 

ἀδικίας, ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν, σπῖλοι 

καὶ μῶμοι, ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς ἀπάταις αὐτῶν 

συνευωχούμενοι ὑμῖν, 14 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς 

μοιχαλίδος καὶ ἀκατατπαύστους ἁμαρτίας, δελεάζοντες 

ψυχὰς ἀστηρίκτους, καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας" 

ἔχοντες, κατάρας τέκνα, 15 ΓΚαταλιτόντες εὐθεῖαν ὁδὸν 

ἐπλανήθησαν, ἐξακολουθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ τοῦ 

Βοσόρ, ὃς μισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν, 16 ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν 

ἰδίας παρανομίας: ὑποζύγιον ἄφωνον, ἐν ἀνθρώπου φωνῇ 

φθεγξάμενον, ἐκώλυσε τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν. 

112 φυσικα γεγενημενα Δὲ νς γεγεννημενα φυσικα ΒΑ'ὌὍ, ΟΥ νϑ 

γεγενημενα φυσικα κ᾿ ν5 φυσικα γεγεννημενα ΤΆ ν5 φυσικα μ72 
212 και καταφθαρησονται ,3ὲ νΞ και φθαρησονται 6, (ε νϑ5 και και 

φθαρησονται ψμ72 να καταφθαρησονται ΤΆ 

314 πλεονεξιας 3) 6, Οτ ν5 πλεονεξιαις ΤΆ 
415 ευὐθειαν 33 6, Οε νΞ την ευθειαν ΤᾺ 

6 "ασεβεσιν ψ72Β, [(ε] ν5 ϑέκας 
11 'παρα Κυριου μ72 νς ϑϑὲκΒς; (-- ΑἹ 
13 ταδικουμενοι γ72."Β ν5 ϑὲέας 
15 "καταλείποντες ΝΒ'Α νς ϑὲ 720 
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17 Οὑτοί εἰσι πηγαὶ ἄνυδροι, Τ νεφέλαι ὑττὸ λαίλαπος 
ἐλαυνόμεναι, οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς αἰῶνα! 
τετήρηται. 

[)θεοθρίοηϑ οἱ ἰῃ6 Εα|956 Τϑθαςῇθις 

18 Ὑπέρογκα γὰρ ματαιότητος φθεγγόμενοι, δελεά- 
ζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις σαρκός, ἀσελγείαις, τοὺς "Γ'ὄντως 
γζΖάαπτοφυγόντας τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρεφομένους, 
19 ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι, αὐτοὶ δοῦλοι 
ὑπάρχοντες τῆς φθορᾶς: ᾧ γάρ τις ἥττηται, τούτῳ καὶ 
δεδούλωται. 20Ε γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ 
κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ Κυρίου Τ καὶ Σωτῆρος ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ, τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται, γέγονεν 
αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων. 21 Κρεῖττον γὰρ 
ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης, ἢ 
ἐπιγνοῦσιν “ἐπιστρέψαι ἐκ' τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς 
ἁγίας ἐντολῆς. 22 Συμβέβηκε ὁδὲ αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς 
παροιμίας, 

«Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα,» 

καί, 

“Ὗς λουσαμένη εἰς Γκύλισμα βορβόρου." 

(οα΄ς ΡΓΟΠΊΪ56 ἰς Νοί δαςκ 

Ταύτην ἤδη, ἀγαπητοί, δευτέραν ὑμῖν γράφω 
ἐπιστολήν, ἐν αἷς διεγείρω ὑμῶν ἐν ὑπομνήσει τὴν 

εἰλικρινῆ διάνοιαν, 2 μνησθῆναι τῶν προειρημένων ῥημάτων 

"17 εἰς αιωνα ΜΑΟ, ΤΆ νϑ εἰς αιωνας Μ' νς -- μ72 ΝΒ, (γε 

17 και Ο ν9  Μ 17 γομιχλαι 6 νς ϑ)ὲὶ 
18 Γ'ολιγως ψ72ΒΑ νς 9ὲ κ'ο 
18 "ξΣαποφευγοντας 6 (αποφθευγοντας 72) νς Μὲ 

19 Ομ 72. νς ϑὲας 20 Ττημων 6, [6ε] νς 3318 

21 ᾿΄σποστρεψαι εκ (»72) ΒΟ ν5 Μ; (εις τα οπισω ανακαμψαι ατὸ 
ΝΑ) 22 96 νς 3) ο 22 τκυλισμον γ72Βο" νς Ἄὲναᾳ 

22 Ρτον. 26:711᾽ 
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ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν, καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ὑμῶν! 
ἐντολῆς τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος: 3 τοῦτο πρῶτον 
γινώσκοντες, ὅτι ἐλεύσονται ἐπ᾽ "ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν 
Τἐμπταῖκται, κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι, 
4 καὶ λέγοντες, “Ποῦ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία τῆς παρουσίας 
αὐτοῦ ᾿Αφ᾽ ἧς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν, πάντα οὕτω 
διαμένει ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως." 5 Λανθάνει γὰρ αὐτοὺς τοῦτο 
θέλοντας, ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι, καὶ γῆ ἐξ ὕδατος καὶ 
δι᾽ ὕδατος συνεστῶσα, τῷ τοῦ Θεοῦ λόγῳ, 6 δι᾽ ὧν ὁ 
τότε κόσμος ὕδατι κατακλυσθεὶς ἀττώλετο: 7 οἱ δὲ νῦν 
οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ τῷ "αὐτοῦ λόγῳ τεθησαυρισμένοι εἰσὶ πυρὶ 
τηρούμενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν 
ἀνθρώπων. 

ὃ Ἕν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς, ἀγαπητοί, ὅτι μία 
ἡμέρα παρὰ Κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη καὶ χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία. 
9 Οὐ βραδύνει ὁ Κύριος τῆς ἐπαγγελίας, ὥς τινες 
βραδύτητα ἡγοῦνται, ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς "ἡμᾶς, μὴ 
βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι, ἀλλὰ πάντας εἰς μετάνοιαν 
χωρῆσαι. 

Τῇ δγ οὔ ἴῃ 6 1 οτγαὰ 5ῃ4} (ΟπΊ6 

10 Ἥξει δὲ Θἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης Πὲν νυκτί,Ν ἐν ἡ 
οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ 
καυσούμενα "'λυθήσονται, καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα 
γξφκατακαήσεται. 17] Τούτων οὖν πάντων λυομένων, 
ποτατποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς 
καὶ εὐσεβείαις, 12 προσδοκῶντας καὶ σπεύδοντας τὴν 

'2 υμων ΜΘ, 6σε ν5 ημων ΤᾺ 
23 εἐπιθυμιαὰς αυτων ΜΒΟ, Οε νβ αυὑτων επιθυμιας ΝΑ, ΤᾺ νς 
ἐπιθυμιας 72 
310 οἱ ΜΘ, ΤᾺ (ε νς -- Μία 

3 Γεσχατῶν Θ ν5 Μ; (εσχατω (Ὁ) 
3 Τεν ἐμπαιγμονη ΝΒΑ (--εν γ}720) ν5 ᾿)})ὲ 
7 Γαυτω ψ72ΒΑ νς Ψϑὲέκο 9 96 νυς ὲ 9 τυμας 6 νς5 Μὲ 
10 ὁγ72ΒἘο νς ϑὲνκα 10 ΠΟ νς Μο 10 "'λυθησεται Θ ν5 33 
10 "ΖΣευρεθησεται μ72Ν ν5 ὲ Α; (αφανισθησονται Ο) 
ΤΊ "ουτως ψμ728Β (δε ουτως 0) νς ΜΝΑ 

11 ὁγμ72:8Ἐ νς ϑϑέας μας κ"), [Οε] 
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παρουσίαν τῆς τοῦ Θεοῦ ἡμέρας, δι᾽ ἣν οὐρανοὶ πυρ- 

ούμενοι λυθήσονται, καὶ στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται 
13 Καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγ- 
γελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ. 

Βο οἰϑδαΐίας ΤΙ] ΗΘ (ζοπηθς 

14 Διό, ἀγαπητοί, ταῦτα προσδοκῶντες, σπουδάσατε 

ἄσπιλοι καὶ ἀμώμητοι αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ. 15 Καὶ τὴν 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν σωτηρίαν ἡγεῖσθε, καθὼς καὶ 
ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος κατὰ τὴν αὐτῷ 
δοθεῖσαν σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν, 16 ὡς καὶ ἐν πάσαις “ταῖς 
ἐπιστολαῖς, λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων, ἐν Γοΐς ἐστι 

δυσνόητά τινα, ἃ οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν, ὡς 
καὶ τὰς λοιττὰς Γραφάς, πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν. 

17 μεῖς οὖν, ἀγαπητοί, τρογινώσκοντες φυλάσσεσθε, ἵνα 

μή, τῇ τῶν ἀθέσμων πλάνῃ συναπαχθέντες, ἐκττέσητε τοῦ 
ἰδίου στηριγμοῦ. 18 Αὐξάνετε δὲ ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν καὶ Σωτῆρος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ 
νῦν καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος. Ο᾽ Αμήν. 

15 ν- Μ 16 96 νς ϑὲκ ΤῚἿδὅὄ΄Γαις Θ ν» Μο 

18 9Β νς 3) 6, [Οε] 

Ὁ ν» 
ω -. ΕἾ 

ΙΩΑΝΝΟΥ Α 

Ργοίοσῃθ 

Ὁ) ΗΝ ἀπ᾽ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς 
ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα, καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν 

ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς - -2καὶ ἡ ζωὴ 
ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ 
ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν 
Πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν - 3 ὃ ἑωράκαμεν καὶ 
ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν Τ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν 

ἔχητε μεθ᾽ ἡμῶν. Καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ 
Πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 4 Καὶ 
ταῦτα γράφομεν Γὑμῖν, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν! ἧἦ πεπληρωμένη. 

Ργ Παρ θς οὗ ΕΘ! }οννϑ ἢ !ρ νυν! ΗἸ ΠῚ 

5 Καὶ ἔστιν αὕτηΣ ἡ ἀγγελία" ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ 

καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ Θεὸς φῶς ἐστι καὶ σκοτία ἐν 
αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία. 6 ᾿Εὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν 

ἔχομεν μετ᾿ αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότει περιτατῶμεν, 
ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν. 7 ᾿Εὰν δὲ ἐν τῷ 
φωτὶ περιτατῶμεν ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν 

ἔχομεν μετ᾿ ἀλλήλων, καὶ τὸ αἷμα ᾿Ιησοῦ ΟΧριστοῦ τοῦ Υἱοῦ 
αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας. ὃ ᾿Εὰν 

Ιη 1 ἸΙοῆη Θ Ξῷ ΝΒΑῸ 

Ἰ4 ημων ΜΝῈΒ, Οε νβ5 ὑμων ΑΟ, ΤΆ 

25 εστιν αυτη Μ6Ο, (ε ν5 αὑτη εστιν Α, ΤΆ 

35 ἀγγελια ΜΒΑ, Οε νες επαγγελια 6, ΤΆ ν5 απαγγελιας δ" 

3 Τκαι 6 ν95 Ψὲ 4 τῃμεις ΝΒ νς ϑέας 7 96 νς Ἄϑὲα 
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εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ 

ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. 9 ᾿εὰν ὁμολογῶμεν τὰς 

ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστι καὶ δίκαιος ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς 

ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀττὸ πάσης ἀδικίας. 10 ᾿Εὰν 

εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν, ψεύστην ποιοῦμεν αὐτὸν 

καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. 

2 Τεκνία μου, ταῦτα γράφω ὑμῖν ἵνα μὴ ἁμάρτητε. Καὶ 

ἐάν τις ἁμάρτῃ, Παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν 

Πατέρα, ᾿Ιησοῦν Χριστὸν δίκαιον. 2 Καὶ αὐτὸς ἱλασμός ἐστι 

περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, οὐ περὶ τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον 

ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσμου. 

Ργ ΠςΙρΙΘ5 οἱ Κποννὶηρ ΗΙΠῚ 

3 Καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, ἐὰν 

τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν. 4 .“Ο λέγων, “᾿;.Ἔγνωκα 

αὐτόν," καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ τηρῶν, ψεύστης ἐστί, καὶ 

ἐν τούτῳ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν. 5 Ος δ᾽ ἂν τηρῇ αὐτοῦ τὸν 

λόγον, ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ τετελείωται. 

ν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμεν. 6 Ο λέγων ἐν 

αὐτῷ μένειν ὀφείλει καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησε καὶ αὐτὸς 

οοὕτω περιτατεῖν. 

7 τ᾽ Αδελφοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ἀλλ᾽ 

ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπ΄ ἀρχῆς. Ἣ ἐντολὴ ἡ 

παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε Πὰτ᾽᾽ ἀρχῆς.Ν 8ὃ Πάλιν 

ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ὅ ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτῷ καὶ ἐν 

ὑμῖν, ὅτι ἡ σκοτία παράγεται, καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη 

φαίνει. 9 ᾽Ο λέγων ἐν τῷ φωτὶ εἶναι καὶ τὸν ἀδελφὸν 

αὐτοῦ μισῶν, ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν ἕως ἄρτι. 10 ᾽Ο ἀγαπῶν 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ μένει, καὶ σκάνδαλον ἐν 

αὐτῷ οὐκ ἔστιν. ΤΊ ᾿Ο δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ 

σκοτίᾳ ἐστὶ καὶ ἐν τῇ σκοτίᾳ περιπατεῖ, καὶ οὐκ οἷδε ποῦ 

ὑπάγει, ὅτι ἡ σκοτία ἐτύφλωσε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ. 

4 Τοτι Θ νς ΜῸ 6 9ΒΑ νς ϑὲκς, [Οε] 

7 ταγαπητοι ΘΟ ν. Μ 7 ΠΟ νς 3") 
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ΤΗΘ δριπίίμᾳ! δίαϊθ οἵ [ἰοῆ π΄ 5 Κθδαθχς 

12 Γράφω ὕμιν, τεκνία, 
Ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 

132 Γράφω ὑμῖν, πατέρες, 

“Ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾽ ἀρχῆς. 
Γράφω ὑμῖν, νεανίσκοι, 

Ὅτι νενικήκατε τὸν πονηρόν. 
Γράφω ὑμῖν, παιδία, 

Ὅτι ἐγνώκατε τὸν Πατέρα. 
14 ἤξΕγραψα ὑμῖν, πατέρες, 

Ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾽ ἀρχῆς. 
Ἔγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, 

Ὅτι ἰσχυροί ἐστε καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐν ὑμῖν 
μένει καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν. 

2.0 Νοῖ [ονϑ [6 ννοτγία 

15 Μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ. ᾿Εάν 
τις ἀγατῷᾷ τὸν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Πατρὸς ἐν 
αὐτῷ. 16 Ὅτι τᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ -- ἡ ἐπιθυμία τῆς 

σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ 
βίου -- οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Πατρὸς ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστί. 
17 Καὶ ὁ κόσμος παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ, ὁ δὲ 

ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 

ΤΗΘ Ὠρϑοθρίϊοηϑσ οἵ ἰῃ6 [οί Ηουΐ 

18 Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι Θὸ 
Ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν, 

ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν. 19 ᾽᾿Εξ ἡμῶν 
ἐξῆλθον, ἀλλ᾽ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν, εἰ γὰρ ἦσαν ἐξ ἡμῶν 
μεμενήκεισαν ἂν μεθ᾽ ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῶσιν ὅτι οὐκ 
εἰσὶ πάντες ἐξ ἡμῶν. 20 Καὶ ὑμεῖς χρῖσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ 
᾿Αγίου, καὶ οἴδατε “πάντα. 21 Οὐκ ἔγραψα ὑμῖν ὅτι οὐκ 

13 εγραψα ΘΟ ν9 Μ 18 96 νς ἃ 19 “231 ΒΟ νς Ψὲ κα 

20 παντες ΝΒ νς Μϑέαςο 
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οἴδατε τὴν ἀλήθειαν, ἀλλ᾽ ὅτι οἴδατε αὐτήν, καὶ ὅτι τπτᾶν 

ψεῦδος ἐκ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔστι. 

.22 Τίς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ μὴ ὁ ἀρνούμενος ὅτι ᾿Ιησοῦς 
οὐκ ἔστιν ὁ Χριστός Οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος, ὁ 

ἀρνούμενος τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱόν. 23 Πᾶς ὁ ἀρνούμενος 

τὸν Υἱὸν οὐδὲ τὸν Πατέρα ἔχει ΄΄. 
ἠκούσατε ἀττ᾽ ἀρχῆς, ἐν ὑμῖν μενέτω. 

ἃ 24 'γμεῖς ϑοὖν ὃ 

[οὐ τῃ6 Ττυῖῃ ΑὈΪα6 ἴῃ υου 

᾿Εὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ ὑμεῖς ἐν 

τῷ Υἱῷ καὶ ἐν τῷ Πατρὶ μενεῖτε. 25 Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ 

ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν, τὴν ζωὴν τὴν 

αἰώνιον. 26 Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν περὶ τῶν πλανώντων 

ὑμᾶς. 27 Καὶ ὑμεῖς, τὸ χρῖσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ᾿ αὐτοῦ “ἐν 

ὑμῖν μένει," καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς, ἀλλ᾽ 

ὡς τὸ "'αὐτὸ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ 

ἀληθές ἐστι, καὶ οὐκ ἔστι ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, 

γξμενεῖτε ἐν αὐτῷ. 

ΤΟ (ῃη}ἋἊαγθη οἱ σοῦ 

28 Καὶ νῦν, τεκνία, μένετε ἐν αὐτῷ, ἵνα Γ'ὅταν φανε- 

ρωθῇ, "Ζέχωμεν παρρησίαν καὶ μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ 
ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ. 29 ᾿Εὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστι, 
γινώσκετε ὅτι Τ πᾶς ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ 

γεγέννηται. 

4: Ἴδετε ποτατπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ Πατήρ, ἵνα 

τέκνα Θεοῦ κληθῶμεν. Τ Διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ 

γινώσκει ὑμᾶς! ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν. 2 ᾿Αγαπητοί, νῦν τέκνα 

Θεοῦ ἐσμεν, καὶ οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα. Οἴδαμεν δὲ 

" ὑυμας Μπ᾿Ὸ νϑ5 ημας ΒΑ, ΤΆ ον 

23 Το ομολογων τον ΥΎιον και τον Πατερα εἐχειΘ ν5. Μὶ 

24 οβ υς ὲὶ 27 ἵμενει εν ὑμιν Θ (ημιν ίογ ὑμιν 4" 55) νς ψΨ 

27 γ'αυτου Θ ν5 ΜΑ 27 Γὥμενεστεθ υ Μ 28):ςεαν Θ νς Μὲ 
28 "Ζσχωμεν 6 νς 3ὲκ" 29 τκαι 6 ν5 ΨὲΒ 

1 και εσμενθ ν9 ΜΗ 2 6 νς Ψὲ 

σθ9 Ί1]ἸΟΗΝ 3:3-15 

ὅτι ἐὰν φανερωθῇ, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα 
αὐτὸν καθώς ἐστι. 3 Καὶ πᾶς ὁ ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύτην 
ἐπ᾽ αὐτῷ ἁγνίζει ἑαυτόν, καθὼς ἐκεῖνος ἁγνός ἐστι. 

σ[η Δη6 [Π6 (ῃ!α οὗ αοα 

4 Πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν ἀνομίαν ποιεῖ, καὶ ἡ 
ἁμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία. 5 Καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος 
ἐφανερώθη ἵνα τὰς ἁμαρτίας ϑἡμῶν ἄρῃ, καὶ ἁμαρτία ἐν 
αὐτῷ οὐκ ἔστι. 6 Πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει: 
πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν 
αὐτόν. 

7 Τεκνία, μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς: ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην 
δίκαιός ἐστι, καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν. 8 ᾽Ο ποιῶν τὴν 
ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς ὁ διάβολος 
ἁμαρτάνει. Εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἵνα λύσῃ 
τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. 9 Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ 
ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, καὶ οὐ 
δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται. 10 ᾿Εν 
τούτῳ φανερά ἐστι τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ 
διαβόλου. 

ΤΗΘ [πιρϑγαῖϊνθ οὕ ονϑθ 

Πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ 
μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. 11Ἱ Ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ 
ἀγγελία ἣν ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαττῶμεν ἀλλήλους, 
12 οὐ καθὼς Κάϊν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν καὶ ἔσφαξε τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ. Καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν Ὅτι τὰ 
ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν, τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια. 

13 τΤμὴ θαυμάζετε, ἀδελφοί μου, εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. 
14 “Ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς 
τὴν ζωήν, ὅτι ἀγαττῶμεν τοὺς ἀδελφούς. Ὁ μὴ ἀγαπῶν 
πτὸν ἀδελφὸνν μένει ἐν τῷ θανάτῳ. 15 Πᾶς ὁ μισῶν τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστί, καὶ οἴδατε ὅτι τᾶς 
ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν ἑαυτῷ! 
μένουσαν. 

115 εαὐυὐτω Μ" 6 νς αυτω Β, ΤΆ (Οε 

5 9ΒᾺΑ νς ϑὲκο 13 Τκαι πο", [(ε] νς Ψϑὲ Βα 13 96 νς ὲ 
14 "6 νς 3). 
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ΤῆΘ Ουϊννοτγκίηρ οἵ ον 

16 ᾽Εν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην, ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ 

ἡμῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκε. Καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ 
τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς "τιθέναι. 17 Ος δ᾽ ἂν ἔχῃ τὸν 
βίον τοῦ κόσμου καὶ θεωρῇ! τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 'χρείαν 
ἔχοντα καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ᾽ αὐτοῦ, τῶς ἡ 
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ 

18 Τεκνία Ὅμου, μὴ ἀγαττῶμεν λόγῳ μηδὲ τῇ γλώσσῃ, 
ἀλλ᾽ ἐν" ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ. 19 Καὶ ἐν τούτῳ “γινώσκομεν 
ὅτι ἐκ τῆς ἀληθείας ἐσμέν, καὶ ἔμτρροσθεν αὐτοῦ πείσομεν 
(τὰς καρδίας) ἡμῶν, 20 ὅτι ἐὰν καταγινώσκῃ ἡμῶν ἡ 
καρδία, ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ Θεὸς τῆς καρδίας ἡμῶν καὶ 

γινώσκει πάντα. 
21 ᾿Αγαπητοί, ἐὰν ἡ καρδία Ο'ἡμῶν μὴ καταγινώσκῃ 

οςἡμῶν, παρρησίαν ἔχομεν πρὸς τὸν Θεόν, 22 καὶ ὃ ἐὰν 
αἰτῶμεν, λαμβάνομεν παρ᾽ αὐτοῦ, ὅτι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ 
τηροῦμεν καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν. 23 Καὶ 
αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ, ἵνα πιστεύσωμεν τῷ ὀνόματι 
τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀγαττῶμεν ἀλλήλους, 
καθὼς ἔδωκεν ἐντολήνξ. 

Τῇ δρί τ οἵ Ττυῖῃ δηα [Π 6 δρίτι οἱ ΕἸΓΟΓ 

24 Καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει καὶ 
αὐτὸς ἐν αὐτῷ. Καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν, 
ἐκ τοῦ Πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν. 

᾿Αγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλὰ 

δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ὅτι 

117 θεωρη ΜΘ, ΤΆ Οε νβ5 θεωρει Μ' 

218 τη ἌΝ 6, οὐ νς -- κὶ ΤᾺ 

318 εν ΜΘ,Οενς -- ΤᾺ 

423 ἐντολην Μ ν5 τημιν Ο, ΤΆ Οε 

16 γθειναι 6 νς Μὲ 18 96 νς Ψὶ 19 9ΒΑ ν5 ϑὲκο, [(.] 
19 γνωσομεθα Ον5.Μ 19 “την καρδιαν ΒΑ" ν5 Μὲέκο 

21 ΟΒΑ νς ϑέκο, [0υ] 21 Θ2βο νς κα 22 ταπ 6 νς ϑὲ 
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πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον. 2 ᾽Εν 
τούτῳ γινώσκεταιΪ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ: πᾶν πνεῦμα ὃ 

ὁμολογεῖ ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ Θεοῦ 
ἐστι, 3 καὶ ττᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ 2 Ιησοῦν ΟΧριστὸν Ξὲν 
σαρκὶ ἐληλυθόταν ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ 
τοῦ ἀντιχρίστου, ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ 
κόσμῳ ἐστὶν ἤδη. 

4 Ὑμεῖς ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστε, τεκνία, καὶ νενικήκατε 

αὐτούς, ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ. 5 Αὐτοὶ 

ἐκ τοῦ κόσμου εἰσί: διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ κόσμου λαλοῦσι, καὶ ὁ 
κόσμος αὐτῶν ἀκούει. 6 Ἥμεϊῖς ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐσμεν: ὁ 
γινώσκων τὸν Θεὸν ἀκούει ἡμῶν: ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ 

οὐκ ἀκούει ἡμῶν. ᾿Εκ τούτου γινώσκομεν τὸ πνεῦμα τῆς 
ἀληθείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης. 

Κηοννίηρ Οοα Τῆγτουρῃ ἰονΘ 

7 ᾿Αγαπητοί, ἀγαττῶμεν ἀλλήλους, ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ 

Θεοῦ ἐστι, καὶ τᾶς ὁ ἀγαττῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται καὶ 
γινώσκει τὸν Θεόν. ὃ ᾽Ο μὴ ἀγαττῶν οὐκ ἔγνω τὸν Θεόν, 
ὅτι ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν. 9 ᾿Εν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν Υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ 
ἀπέσταλκεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι᾽ αὐτοῦ. 
10 ᾽Εν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς Γἠγαττήσαμεν 
τὸν Θεόν, ἀλλ᾽ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλε 
τὸν Υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν. 
ΤΊ ᾿Αγαπητοί, εἰ οὕτως ὁ Θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς 
ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν. 

ςρρίηρ αοα Τῆγοιρῇ [ονο 

) Ν ) 

12 Θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται. ᾿Εὰν ἀγαττῶμεν 

ἀλλήλους, ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν μένει καὶ ἡ ἀγάπη αὐτοῦ 

12 γινώσκεται Μ νΞ γινώσκετε Θ, ΤΆ Οε νβ γινώσκομεν Ν" 
23 ομολογει ΜΝ ν5 τον ΒΑ, ΤᾺ Οε 

3 9ΒᾺ νς ϑὲ (Κυριον κ) 3 ΒΑ νς ὲκ 
10 "ηγαπηκαμεν Β ν5 ϑϑὲέα; (ηγαπησε ΜΝ") 
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“τετελειωμένη ἐστὶν ἐν ἡμῖν." 13 (Ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι 
ἐν αὐτῷ μένομεν καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν, ὅτι ἐκ τοῦ Πνεύμα- 
τος αὐτοῦ δέδωκεν ἡμῖν.) 14 Καὶ ἡμεῖς τεθεάμεθα καὶ 
μαρτυροῦμεν ὅτι ὁ Πατὴρ ἀπέσταλκε τὸν Υἱὸν Σωτῆρα τοῦ 
κόσμου. 15 Ος Γὰν ὁμολογήσῃ ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὁ Υἱὸς τοῦ 

Θεοῦ, ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ μένει, καὶ αὐτὸς ἐν τῷ Θεῷ. 16 Καὶ 

ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ 
Θεὸς ἐν ἡμῖν. .Ο Θεὸς ἀγάπη ἐστί, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ 

ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει, καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ μένει 

ΤῇῆΘ (οπεοιπγπγαίςοη οὗ ᾿ ονθ 

17 ᾽Εν τούτῳ τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ᾽ ἡμῶν, ἵνα 
παρρησίαν ἔχωμεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ὅτι καθὼς 

ἐκεῖνός ἐστι, καὶ ἡμεῖς ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. 18 Φόβος 

οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ᾽ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει 

τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει. Ο δὲ φοβούμενος οὐ 

τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ. 19 Ἡμεῖς ἀγαττῶμεν Θθαὐτὸν ὅτι 

αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς. 

Κορορίηρ (οα΄ (οπηπηδηα Ὀγ Γαϊΐῃ 

20 ᾿Εάν τις εἴπῃ ὅτι “᾿᾿Αγαπττῶ τὸν Θεόν,΄ καὶ τὸν 

ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ,Σ ψεύστης ἐστίν: ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακε, τὸν Θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακε 
Γιτῶς δύναται ἀγαττᾶν 21 Καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν 

ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἵνα ὁ ἀγαττῶν τὸν Θεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ. 

Πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὁ Χριστός, ἐκ τοῦ 
Θεοῦ γεγέννηται, καὶ πᾶς ὁ ἀγατῶν τὸν γεννήσαντα 

ἀγαπᾷ καὶ τὸν γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ. 2 ᾽Εν τούτῳ 

116 μενεῖ ΜΝῈΒ, Οε νβ -- Μ'Α, ΤΆ 
220 μιση Μ'ὶ 6 (.0), ΤᾺ Οε ν5 μισεῖ Μ' 

12 "3412 Α, νς Ψϑὲ; (1342 ΚΒ) 15 Γεαν Βνς ϑϑὲκα 

19 9ΒΑ νς 3ὲ; (τον Θεον νΝ) 20 του ΝΒ νς ἍὲΑ 
1 9Β νς ϑὲ κα, [ον] 
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γινώσκομεν ὅτι ἀγαττῶμεν τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ, ὅταν τὸν 
Θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ "τηρῶμεν. 3 Αὕτη 
γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ 
τηρῶμεν. Καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν, 4 ὅτι πιᾶν 
τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ Θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον: καὶ αὕτη 
ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ὑμῶν. 5 Τίς 
"ἐστιν ὁ νικῶν τὸν κόσμον εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι ᾿Ιησοῦς 
ἐστιν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ 

ΤΗΘ (οιίαίπίγ οἵ (οασ΄ς γνίϊποςς 

6 Οὗτός ἐστιν ὁ ἐλθὼν δι᾽ ὕδατος καὶ αἵματος, ᾿Ιησοῦς2 
Χριστός, οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνον, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὕδατι καὶ Ττῷ 
αἵματι. Καὶ τὸ Πνεῦμά ἐστι τὸ μαρτυροῦν, ὅτι τὸ Πνεῦμά 
ἐστιν ἡ ἀλήθεια. 7 Ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες. 8 τὸ 
Πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν 
εἰσιν. 9 Εἰ τὴν μαρτυρίαν τῶν ἀνθρώπων λαμβάνομεν, ἡ 
μαρτυρία τοῦ Θεοῦ μείζων ἐστίν: ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία 
τοῦ Θεοῦ “ἣν μεμαρτύρηκε περὶ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ. 10 Ὁ 
πιστεύων εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν 
αὐτῷ“. ὁ μὴ πιστεύων τῷ Θεῷ ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν, 
ὅτι οὐ πεπίστευκεν εἰς τὴν μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ 
Θεὸς περὶ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ. 11 Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία, 
ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεός, καὶ αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τῷ 
Υἱῷ αὐτοῦ ἐστιν. 12 Ο ἔχων τὸν Υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν: ὁ μὴ 
ἔχων τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει. 

'4 υὑμων Μὶ νς ημων Μ' Θ (ᾳ.0), ΤᾺ σε 
26 Ιησους Ψ3ὲ 6 (ἃ.0), οε ν5 Ἐο ΤΆ 
37 -- ὃ μαρτυρουντες 316 (μ.Ο), ΟΥ νς εν τω ουρανω ο Πατηρ ο 
Λογος και το Αγιον Πνευμα και οὔτοι Οἱ τρεις εν εἰσι 8 και τρεις 
εισιν ΟἹ μαρτυρουντες εν Τη γη ΤΕ 

410 αὐτω Μρὶ" ΒΑ νς εαυτω Μρ'" κ», ΤΆ ὧἍ 

2 "ποιωμεν Β ν5 κα 5. Γδε ἐστιν Ν᾽, (εστιν δε Β) [Ὁε] νς 3ὲΑ 
6 Τεν ΒΑ νς Μὴ 9 γοτι 6 (μ.0) νς Μὲ 
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13 Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα 

τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔχετε, καὶ 

ἵνα πιστεύητε εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ." 

(οπήαθηςθ Ὧἃηα (οπηρδο5!οῇ ἰη ΡΥαγΘΥ 

14 Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ πτταρρησία ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτόν, ὅτι 

ἐάν τι αἰτώμεθα κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, ἀκούει ἡμῶν. 

15 Καὶ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμῶν, ὃ ἐὰν αἰτώμεθα, 

οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα ἃ ἠτήκαμεν "παρ᾽ αὐτοῦ. 

16 ᾿Εάν τις ἴδῃ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν 

μὴ πρὸς θάνατον, αἰτήσει, καὶ δώσει αὐτῷ ζωὴν τοῖς 

ἁμαρτάνουσι μὴ πρὸς θάνατον. Ἔστιν ἁμαρτία πρὸς 

θάνατον: οὐ περὶ ἐκείνης λέγω ἵνα ἐρωτήσῃ. 17 Πᾶσα 

ἀδικία ἁμαρτία ἐστί, καὶ ἔστιν ἁμαρτία οὐ πρὸς θάνατον. 

Ερίίορσαο: Κποννίηρ ΚθδΠγ ἀπα Κα]θετηρ Ια οἱ 5 

18 Οἴδαμεν ὅτι πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐχ 

ἁμαρτάνει, ἀλλ᾽ ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ Θεοῦ τηρεῖ "ἑαυτόν, 

καὶ ὁ πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ. 

19 Οἴδαμεν ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐσμεν, καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἐν 

τῷ τοονηρῷ ΚκεΙ͂Ται. 

20 Οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἥκει καὶ δέδωκεν ἡμῖν 

διάνοιαν ἵνα γινώσκωμεν3 τὸν ἀληθινόν: καί ἐσμεν ἐν τῷ 

113 τοις πιστευουσιν εἰς το ονομα τοῦ Υἱου του Θεου ἴνα εἰδητε 

οτι ζωην αἴωνιον εχετε και ιΙνα πιστευητε εἰς Το ονομα τοῦ Υἱοῦ 

του Θεου Μ", (αιωνιον αἴζογ εχετε ΤᾺ) νβ 'Ινὰα ειδητε οτι ζωην 

εχετε αἰωνιον τοις πιστευουσιν εἰς το ονομα τοῦ Υἱου του Θεου Β 

(αιωνιον θείοτο ἐχετε δ"; οἱ πιστεύοντες ἴογ τοις πιστευοῦσιν Α), 

οε 

215 εαν ϑὲκ, ογτνς αν ΒΑ, ΤᾺ 

320 γινώσκωμεν Με', ΤᾺ Οε νΞ γινώσκομεν ΜΡΙΘ (.0) 

15 Γαπ ΚΒ νς ΨὲΑ 

18 ταυτον ΒΑ νς Ψὲκ 
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ἀληθινῷ, ἐν τῷ Υἱῷ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ. Οὗτός ἐστιν ὁ 

ἀληθινὸς Θεὸς καὶ ἡ ζωὴ ἡ αἰώνιος. 

21 Τεκνία, φυλάξατε Γἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν εἰδώλων. 
Ο᾽Αμήν. 

120 ἡ ζωη η ΜΡὶ νς ζωη ΜΡῚΘ (.0), Οσύ. ν9 ἡ ζωη Μ ΤΆ 

21 τεαυτα ΜΒ ν9 Μ'ΜᾳΑ 

21 96 (( Ο)ν.  Μ 



ΙΩΑΝΝΟΥ Β 

ΤῇΘ Εἰ θυ Ογθοῖς ἴῃ 6 Εἰθεῖ [δαγ 

᾿Εκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς, οὗς ἐγὼ ἀγαπῶ 

ἐν ἀληθείᾳ, καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος, ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ 

ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν, 2 διὰ τὴν ἀλήθειαν τὴν μένουσαν 

ἐν ἡμῖν καὶ μεθ᾽ ἡμῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα. 

3 Ἔσται μεθ᾽ ἡμῶν!" χάρις, ἔλεος, εἰρήνη παρὰ Θεοῦ 

Πατρὸς καὶ παρὰ ΟΚυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ τοῦ 

Πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ. 

νναΙκΚ ἰη Ὁῃγςοῖς (οπιγηδηαπηθηΐς 

4 ᾿ἔχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων σου 

περιπατοῦντας ἐν ἀληθείᾳ, καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν 

παρὰ τοῦ Πατρός. 5 Καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, κυρία, οὐχ ὡς 
ἐντολὴν γράφων σοι καινήν͵,᾿ ἀλλὰ ἣν εἴχομεν2 ἀπ᾽ ἀρχῆς, 
ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους. 6 Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ἵνα 
περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ. Αὕτη “ἐστὶν ἡ 

ἐντολήϊ καθὼς ἠκούσατε ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ 

περιτατῆτε. 

Βοννᾶγθ οἱ Απιϊςῃτγ οὶ Θορινθῖς 

7 Ὅτι πολλοὶ πλάνοι Γεἰσῆλθον εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ 

ὁμολογοῦντες ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί. Οὑτός 

ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος. ὃ Βλέπετε ἑαυτούς, ἵνα 

Ιη 2 |οῆη Θ Ξῷό ΒΑ 

13 εσται μεθ ημων ΜΡΙΝΞΒ, Οε νβ εσται μεθ υμων ΜΡ, ΤᾺ ν5 -Α 

25 εἰχομεν ΜΘ, ΤΆ (γε νβ5 εχομεν Μ' 

3 9ΒᾺ νς Ψὲκ 5. 5312 ΝΑ νς 918 6 “231 ΒΑ νς Ψὲκ 

7 τεξηλθον 6 νς ὶ 
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μὴ "᾿αἀπολέσωμεν ἃ εἰργασάμεθα, ἀλλὰ μισθὸν πλήρη 
γξΣἀπολάβωμεν. 

9 Πᾶς ὁ "παραβαίνων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ στοῦ 
Χριστοῦν Θεὸν οὐκ ἔχει: ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, 
οὗτος καὶ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸν ἔχει. 10 Εἴ τις ἔρχεται 
πρὸς ὑμᾶς καὶ ταυτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ ΔΗ ΡΕΤΕ 
αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ “Χαίρειν΄ αὐτῷ μὴ λέγετε: 11 ὁ γὰρ 
λέγων αὐτῷ “Χαίρειν΄ κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς 
πονηροῖς. 

Ἰοῇπ΄ς Βάγθννθὶ! γθρίϊηρ 

12 Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν, οὐκ ἐβουλήθην! διὰ 
χάρτου καὶ μέλανος, ἀλλὰ ἐλπίζω "ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς καὶ 
στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν “ἦ 
ττετγληρωμένη.. 

13 ᾿Ασπάζεταί σε τὰ τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου τῆς 
ἐκλεκτῆς. Θ᾽ Αμήν. 

"12 εβουληθην ΜΘ, Οε νΞ ηβουληθην ΤΆ 

ὃ "'απολεσητε ΒΑ (απολησθε Νἢν:- Μ 8 "ΣΖΣαπολαβητε Θ ν. ἍΜ 
9 τπροαγων Θ νς5 ̓ Ψ}ὲ 9 ΠΟ νς 33) 11 6 νς Ἅὲ 
12 γενεσθαι Θ ν.  Μ 
12 ΄πεπληρωμενη η Β (ην ἴοι η ΜΝ) ν5 33 13 96 νς ὃ 



ΙΏΑΝΝΟΥ [ 

ΤῇΘ Εἰαθγ Οτγθοϑίς (δίς 

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ, 
0.) Γαΐῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ. 

2 ᾿Αγαπητέ, περὶ πάντων εὔχομαί σε εὐοδοῦσθαι καὶ 

ὑγιαίνειν, καθὼς εὐοδοῦταί σου ἡ ψυχή. 3 ̓ Εχάρην γὰρ λίαν, 

ἐρχομένων ἀδελφῶν καὶ μαρτυρούντων σου τῇ ἀληθείᾳ, 

καθὼς σὺ ἐν ἀληθείᾳ περιπατεῖς. 4 Μειζοτέραν τούτων 

οὐκ ἔχω χαράν, ἵνα ἀκούω τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν 7 ἀληθείᾳ 

περιτατοῦντα. 

(δίις ἰς (οπηπΊΘΠαθ6α ἴοΓ (φηρίοσϑιίγ 

5 ᾿Αγαπητέ, πιστὸν ποιεῖς ὃ ἐὰν ἐργάσῃ εἰς τοὺς 

ἀδελφοὺς καὶ ΄εἰς τοὺς" ξένους, 6 οἱ ἐμαρτύρησάν σου τῇ 

ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας, οὗς καλῶς ποιήσεις ττροττέμψας 

ἀξίως τοῦ Θεοῦ. 7 Ὑπὲρ γὰρ τοῦ ᾿Ονόματος ἐξῆλθον, 

μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν Γἐθνῶν. ὃ μεῖς οὖν 

ὀφείλομεν Γἀπολαμβάνειν τοὺς τοιούτους ἵνα συνεργοὶ 

γινώμεθα τῇ ἀληθείᾳ. 

᾿ὨΙοΐγθρῃθς ἰς (τἰς]Ζρα πα [)ϑπγρίτς (οπηπηθηαθα 

9 Ἔγραψα Ττῇ ἐκκλησίᾳ, ἀλλ᾽ ὁ φιλοπρωτεύων αὐτῶν 

Διοτρέφης οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς. 10 Διὰ τοῦτο, ἐὰν ἔλθω, 

ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ, λόγοις πονηροῖς 

Ιη 3 Ιοῆη 6 Ξξ ΝΒΑῸ 

4 ττῃ 6 νς ϑϑὲκ 5 ἵτουτο Θ νς Μὲ 7 "εθνικων Θ νς ϑὶ 
8 ᾿"υὑπολαμβανειν 6 νς Μὲ 9 ττι 6 νΞ Μο 
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φλυαρῶν ἡμᾶς. Καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὴ τούτοις, οὔτε αὐτὸς 

ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφούς, καὶ τοὺς βουλομένους κωλύει, 
καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει. 

ΤΊ ᾿Αγαπητέ, μὴ μιμοῦ τὸ κακόν, ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν. Ὁ 
ἀγαθοποιῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν: ὁ' κακοποιῶν οὐχ ἑώρακε 
τὸν Θεόν. 12 Δημητρίῳ μεμαρτύρηται ὑττὸ πάντων, καὶ 
οὗτπ αὐτῆς τῆς ἀληθείας. Καὶ ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν, καὶ 
γοἴδατε ὅτι ἡ μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστι. 

Ἰοῃηπ΄ς Γάγθννθὶ! αγθρίϊηρ 

12 Πολλὰ εἶχον Γγράφειν, ἀλλ᾽ οὐ θέλω διὰ μέλανος καὶ 
καλάμου ΄σοι γράψαι." 14 ᾿Ελπίζω δὲ εὐθέως “ἰδεῖν σε,ῖ καὶ 
στόμα πρὸς στόμα λαλήσομεν. 

εἰρήνη σοι. ᾿Ασπάζονταί σε οἱ φίλοι. ᾿Ασττάζου τοὺς 

φίλους κατ᾽ ὄνομα. 

111 ο ϑὲ 6, οὐ νς Ἐ δε ΤᾺ 

12 ὑπο ΝῸ ν5 ΒΑ 12 τοιδας 6 ν. 7Μ 

13 γραψαι σοι Θ ν.Μ 13 “σοι γραφειν 6 (' Αα)νς Μὲ 
14 “6 νς Ψὲν 



ΙΟΥΔΑ 

[μ.α6 Οτοθρῖς {ῃ6 (ζα ρα 

: Ἐ ΟΥ̓ΔΑΣ, ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ ᾿Ιακώβου, 
ἈΡῸ Τοῖς ἐν Θεῷ Πατρὶ "ἡγιασμένοις καὶ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ 

τετηρημένοις κλητοῖς: 
2 Ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάττη ττληθυνθείη. 

᾿.α6΄9ς Κρᾶϑοη ἴογ ννγτηρ 

3 ᾿Αγαπητοί, τᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν. 

περὶ τῆς κοινῆς Τ σωτηρίας, ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν 

παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς 

ἁγίοις πίστει. 4 Παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ 

πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ 

Θεοῦ ἡμῶν "χάριν μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν 

μόνον Δεσπότην Θεὸν καὶ Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν 

ἀρνούμενοι. 

ΟΙα πα Νονν ἀροϑςίδϊθϑς 

5 Ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας θὑμᾶς “ἅπαξ 
τοῦτο, ὅτι ὁ Κύριος, λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας, τὸ 

δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀττώλεσεν. 6 ᾿Αγγέλους 

τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχήν, ἀλλὰ 

Ιη ’᾿υα6 6 Ξ γῆν ΒΑῸ 

1 τηγαπημενοις Θ (μ.Ο) νς ϑὲ 3 τῃημων Θ (μ.Ο) νς 9» 

4 γχαριτα ψ72ΒΑ νς ϑὲνκο 409 6νς Κ)ὲ 5 Ογῆζᾷς ν9 ΜῈΒ [Ν] 

5 ἵπαντα οΤι ο Κυριος απαξ 6σ",(--ο Ν), [0.] νς 33); (απαξ παντα 
οΤΙ ἰησους ΒΑ; απαξ παντας οτι Θεος Χριστος μ72) 
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ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον, εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας 
δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑτπττὸ ζόφον τετήρηκεν. 7 Ως Σόδομα καὶ 
Γόμορρα, καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις, τὸν ὅμοιον “τούτοις 

τρόπον" ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς 
ἑτέρας, πρόκεινται δεῖγμα, πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι. 

ὃ ᾿Ομοίως μέντοι καὶ οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν 

μιαίνουσι, κυριότητα δὲ ἀθετοῦσι, δόξας δὲ βλασφημοῦσιν. 

9 Ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ δια- 
κρινόμενος διελέγετο περὶ τοῦ Μωσέως σώματος, οὐκ 
ἐτόλμησε κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας, ἀλλ᾽ εἶπεν, 

“᾿ἘΕπιτιμήσαι σοι Κύριος!" 
10 Οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασι βλασφημοῦσιν, ὅσα δὲ 

φυσικῶς ὡς τὰ ἄλογα ζῷα ἐπίστανται, ἐν τούτοις 
φθείρονται. ΤΊ Οὐαὶ αὐτοῖς! 

Ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ Κάϊν ἐπορεύθησαν 

Καὶ τῇ ττλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν 

Καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κορὲ ἀττώλοντο. 

Τῇ ΑροΞκίαϊθς Αγ θργᾶνθα ἅἃπα ϑοοπηθα 

12 Οὗτοί εἰσιν Τ ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες, 

συνευωχούμενοι ἀφόβως, ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες, νεφέλαι 

ἄνυδροι͵ ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναι,; δένδρα 

φθινοττωρινά, ἄκαρπα, δὶς ἀποθανόντα, ἐκριζωθέντα, 

13 κύματα ἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν 

αἰσχύνας, ἀστέρες πλανῆται οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς 
αἰῶνα τετήρηται. 

14 Προεφήτευσε δὲ καὶ τούτοις ἕβδομος ἀπὸ ᾿Αδὰμ 

Ἑνώχ, λέγων, “᾿Ιδού, ἦλθε Κύριος ἐν ἁγίαις μυριάσιν: 
αὐτοῦ 15 ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων καὶ ἐλέγξαι 

112 παραφερομεναι ΝΑςΟ, οὐ ν8 παραφερομενοι ψμ72:}8 νϑ9 

περιφερομεναι ΤΆ 

213 εἰς ϑὲΘ, οὐ νβ τον ΤᾺ 
314 ἀγιαις μυριασιν 33) ΒΑ, Οτ ν5 μυριασιν αγιαις Ο, ΤᾺ νϑ5 μυριασιν 

αγιὼν ἀαγγελων Ναὶ ν5ς αγιων αγγελων μυριασιν γ72 

415 ελεγξαι Ψ9ὲ ψ72) 6, Οε ν5 εξελεγξαι ΤᾺ 

7 δ νς ὲ 12 τοι ψ72ΒΑ νς Μπν" 
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(πάντας τοὺς ἀσεβεῖς" Θαὐτῶν περὶ πάντων τῶν ἔργων 

ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν, καὶ περὶ πάντων τῶν 

σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν κατ᾽ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς." 

Τῇ Αροϑσίαΐθο ννθγθ Ργραϊςῖθα 

16 Οὗτοί εἰσι γογγυσταί, μεμψίμοιροι, κατὰ τὰς ἐπιθυμίας 

γαὐτῶν πορευόμενοι, καὶ τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα, 

θαυμάζοντες πρόσωπα ὠφελείας χάριν. 

17 Ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, μνήσθητε τῶν ῥημάτων τῶν 

προειρημένων ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 18 ὅτι ἔλεγον ὑμῖν Θὅτι“ἐν ἐσχάτῳ" "χρόνῳ 

ἔσονται ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευ- 

όμενοι τῶν ἀσεβειῶν. 

Μαϊηίαίη Ὑουτγ δρί τίμα! {1{6 

19 Οὗτοί εἰσιν οἱ ἀττοδιορίζοντες, Ψυχικοί, Πνεῦμα μὴ 

ἔχοντες. 

20 Ὕμεϊῖς δέ, ἀγαπητοί, “τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει 

ἐποικοδομοῦντες ἑαυτούς, ἐν Πνεύματι ᾿Αγίῳ προσ- 

ευχόμενοι, 21 ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ Θεοῦ τηρήσατε, προσ- 

δεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς 

ζωὴν αἰώνιον. 22 Καὶ οὗς μὲν "έλεεῖτε, ΄“διακρινόμενοι: 

23 οἷς δὲ ἐν φόβῳ σῴζετε, ἐκ' πυρὸς ἁρπάζοντες," 

μισοῦντες καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτῶνα. 

123 εκ Ψὲ6, οὐ νς του ΤᾺ 

15 ΄πασαν ψυχην ψ72κ νς ϑ3ὲΒας 10 ΟΟν- Μ 

16 γεαυτῶν Ο ν9 ΜΝΒΑ; (-- κατα ἴο πορεύυομενοι μ72ἢ 

18 ΟΧΒ νς Ψϑέγας, υ[Ν] 
18 ἐπ εσχατου 6 νς ϑὲ 
18 του χρονου ΝΑ (-- του γ72Β0), [(ε] ν5 Μὲ 

20 'εποικοδομουντες εαὐτοὺυς τη αγιώτατη ὑμῶν πίιστειῖ Βάᾶ (ημῶν 

ίογ ὑμων Ο) ν5 3ϑὲ; (τη εαὐτῶων αγιοτητι πιστει ανοικοδομεισθαιμ72) 

22 τελεατε ΝΒ ν5 Μὲ; (ελεγχετε αὐ"; -- ν72) 
22.23 “διακρινομενους οὺὐς δὲ σωζετε εκ πυρος αρπαζοντες οὺυς 

δε ἐελεατε εν φοβω (Α) (-- ους δε! Β; -- οὺὑς δε ελεατε Ο) ν5 Μ; (εκ 

πύρος αρπασατε διακρινομενοῦυς δε ελεειτε εν φοβω ψγ75) 

723 0.0 Ὲ 24,25 

ΟΟα ἰς ΑὈ 6 

24 Τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι Γαὐτοὺς ἀπταίστους, 

Καὶ στῆσαι κατενώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ 

᾿Αμώμους ἐν ἀγαλλιάσει, 
25 Μόνῳ Ο'σοφῷ Θεῷ Σωτῆρι ἡμῶν, 

Τ᾿ Δόξα 9Ξ2καὶ μεγαλωσύνη, 

(Κράτος καὶ ἐξουσία," 

Καὶ νῦν καὶ εἰς τάντας τοὺς αἰῶνας! ᾿Αμήν. 

24 τυμας ΒΟ (ημας Α) νς Μ; (-- γ72) 25 ΟἹ Υς ϑ)ὲ 

25 Τδια ἰησου Χριστου του Κυριου ημων ΒΑ (Ἑω «δἰϊθογ ἡμων ΝΜ"; 

Ἑ αὐτω δοξα κρατος τιμη ὈδοίοΓθΘ δια ἃπα - αὐτῶ αἰϊζογ ἡμων ψμ72) 

ν.ς Μ 25 ΟΖΘ νς 33ὲγ72 

25 'κρατος και εξουσια προ πάαντος τοῦ αἰωνος Ὁ ν5 Μ; (-- γ72) 
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[ηἰτοαμοεῖίοη ἂρλα Βρηραϊοίίοη 

ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ 

αὐτοῦ ᾿Ιωάννῃ, 2 ὃς ἐμαρτύρησε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ 

τὴν μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὅσα! εἶδε. 

3 Μακάριος ὁ ἀναγινώσκων, καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς 

λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ 

γεγραμμένα: ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς. 

Ιοῇπ (τγθοῖς [ῃ 6 ϑθνθὴ Ὁῃυγοῇθ οἵ [Π6 Ργονίηςθ οἵ Αϑίᾶ 

4 ᾿Ιωάννης, 

Ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ: 

Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ,3 ὁ ὧν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ 

ἐρχόμενος, καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ Πνευμάτων ἃ“ ἐνώπιον τοῦ 

θρόνου αὐτοῦ, 5 καὶ ἀπὸ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὁ μάρτυς ὁ 

πιστός, ὁ πρωτότοκος" τῶν νεκρῶν καὶ ὁ ἄρχων τῶν 

βασιλέων τῆς γῆς. 

απ] ]π]πΠΦ]ἑ]’ΠΠΦΦΨΦΦΦΘΌΝΦΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ 
᾽΄΄΄΄΄πῷὐὐπτππἰπὐπἰ ᾿πὀπππ ππ “ππ πὀπὀ ]ππσυϑϑϑσασσ 

Ιη Βονοίαίίοη 6 ξΞξ, κάαὺ 

12 οσα 3ὲ 6, οε νς Ἐτε Μμϑρὶ, ΤΆ 

22 εἰδε(ν) Μὸ " ΘΟ, ΤΆ Οὐ νς ἐκαι ατινα εἰσι(ν) καὶ ατινα χρη 

γενεσθαι μετα ταυτα Μέ' 5" (- μετὰ ταυτα ΜΡ; α ίογ ατιναῦ Μ“) 

34 Θεου Μὸ ὃ νς -Μ’ 4“ 6, σε ν5 του ΤΆ 
44 α Μϑῦ Ὁ, Οε νϑ α ἐστιν Μ'" ", ΤᾺ νβ των Μ΄ ΝΑ 

55 πρώτοτοκος Μ'ὸ" “Θ,Οενβ Ἐεὲκ Μ΄ ὅἍ, ΤᾺ 

724 
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Τῷ ἀγαττῶντι ἡμᾶς 

Καὶ λούσαντιξΖ ἡμας ἀττὸ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ 

αἵματι αὐτοῦ, 
6 Καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν,5 ἱερεῖς τῷ Θεῷ καὶ 

Πατρὶ αὐτοῦ, 

Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος 

Εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων." ᾿Αμήν. 

7 «᾿Ιδού, ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν,» 

Καὶ «ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμός, 
Καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν. 

Καὶ κόψονται ἐπ᾽ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς.» 

Ναί, ἀμήν! 

8 “᾿Εγώ εἰμι τὸ Αλφαϑ καὶ τὸ Ὦ,, 7 
Λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὃ 
Ο ὧν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, 
Ο Παντοκράτωρ." 

44«- 

Ιοῃπ΄ς νιςίοη οἵ πῃ 6 δοη οἵ Μδη 

9 ᾿Εγὼ ᾿Ιωάννης, ὁ" ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ κοινωνὸς ἐν τῇ 
θλίψει καὶ" βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ,"2 
ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ διὰ τὸν λόγον 

'Ι5Β τω αγατπῶωντι Μἢὸ Ο, εν τω αγαπησαντι Μ' “ὅ “, ΤΆ ν5 ος 

ηγαπησεν Μϑ 
25 λουσαντι Μϑὃ 5, ΤΆ ν5 λυσαντι Μ΄ " 6, (ε νβ ελουσεν Μ᾽ 
35. απὸ Μ, ΤΆ νΞς εκ Μϑ 9 6, οε 

46 βασιλειαν ΜΘ, Οε ν5 βασιλεις και Μ΄ “, ΤᾺ 
56 των αιἰωνων ϑὲέκο, ΤΆ [(Ὑ] ν6 -Μέ α 
68 Αλφα 3ὲ 6, οὐ νθ Α Μ', ΤᾺ 
78 Ω Μϑ“ Α΄, (εὲ νβ ἙΑρχη και Τελος Μϑ 5 κ΄, ΤΆ νς τη Αρχη και 
το Τελος ΜΕ 
88 Κυριος ο Θεος 33ὲ 6, οε νς ο Κυριος ΤᾺ 
39 ὁ ΜΕΘ, οε νς. Ἑκαι ΤᾺ 
109 κοινωνος Μϑ 5 νς συγκοινωνος Μϑ “ 5 Α (Ν) (Ο), ΤΆ Οε 
"9 καὶ Ψὲθ, οε νς Ἐεν τη Μ'", ΤᾺ 
120 εν Χριστω ἰησου Μ νϑ5 ἰησου Χριστου Μδ “, ΤΆ νϑ5 εν ἰΙησου ΝΟ, 
Οε νβ εν χριστω ἃ 

7ὰ Ὦδη. 7:13 70 Ζοεοεῆ. 12:10 
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τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ! τὴν μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ .2 

10 ᾿Εγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα 

φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην" ὡς σάλπιγγος, 11 λεγούσης,“ 

“Ὃ5 βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ 

ἐκκλησίαις: εἰς Ἔφεσον καὶ εἰς Σμύρναν καὶ εἰς Πέργαμον 

καὶ εἰς Θυάτειρα καὶ εἰς Σάρδεις καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν καὶ 

εἰς Λαοδίκειαν." 12 Καὶ ἐκεῖδ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν 

φωνὴν ἥτις ἐλάλειϑ μετ᾿ ἐμοῦ. Καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ 

λυχνίας χρυσᾶς, 13 καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ" λυχνιῶν ὅμοιον 

γίὸν" ᾿Ανθρώπου, ἐνδεδυμένον ποδήρη καὶ περιεζωσμένον 

πρὸς τοῖς μαστοῖς) ζώνην χρυσῆν." 14 Ἢ δὲ κεφαλὴ 

αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαί, καὶ ὡς! ἔριον λευκόν, ὡς χιών: 

καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός. 15 Καὶ οἱ πόδες 

αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ, ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωμένοι,᾽" 

καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν, 16 καὶ ἔχων 

ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ χειρὶ" ἀστέρας ἑπτά, καὶ ἐκ τοῦ 

στόματος αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη, 

Ι0 δια Μὸ “ὅν, ΤᾺ ν9 - Μῦ “ ΑΟ, Ογ 
29 Χχριστου Μ, ΤᾺ ν5 -- ΜΞΡὶ “οἱ Ὁ, οὗ 
310 φωνην οπισω μου μεγαλην Μὲ "Ρ' “ νς φώνης οπισω μου 

μεγαλης ΜϑΡ' νς οπισω μου φωνην μεγαλην Μ΄ “ ΝΟ, ΤΆ Οε νϑ8 

φωνην μεγαλην οπισθεν μου α 

411 λεγουσης ΜΕΘ, ΟΥ νς Ἔεγω εἰμι Τὸ Α και το Ω ο[Ιρωτος καὶ Ο 

Εσχατος και Μϑὸ (-- ο' 2 Μ“")), ΤᾺ 
511 ο Μὃ “ 4 ϑρὶ 6, ΤᾺ Οε νς α Μϑ “"ὶ 

611 εκκλησιαις ΨὲθΘ, σεν “ ταῖς εν ἄσια ΤΆ 

711 εἰς Θυατειρα Μὸ " ὅ κι, ΤΆ Οε νβ5 εἰς Θυατειραν Μῆ ν5 εν 

Θυατειροις Μεδ' νς εἰς Θυατιραν Α(Ὁ 
812 εκει Μὃ ὃνς -- Μ᾽ 456, ΤᾺ (ε 

912 ελαλει ϑὲέκο, ον νβ ελαλησείν) ΜΡ, ΤᾺ νβ5 λαλεῖ α 

1013 επταὰα Μν, ΤᾺ ν5 -- Μϑ “"᾽' Ἂς, (Ἂ 
113 γιον ΜΜδ85' ἢ κ, (γε νς γιω Μϑρ' ς 4΄ᾷς, ΤῈ 

1213 μαστοις Μδ ἢ Ὁ, ΤΆ (ε νς μαζοις Μ' “Α νβ μασθοις καὶ 
1313 χρυσην Ψ9ὲ, ΤΆ νς χρυσαν Θ, Οε 
1414 και ὡς ΜϑΡ' ἢ ν5 ὡς ΜϑΡ' ΚΑ, γε νβ ὡσει Μ' “ “Ρ' σ, ΤΆ ν5 και 

ωσει ΜΡ 
1515 πεπυρωμενοι 3}ὲ, ΤᾺ ν5 πεπυρωμενης ΑΟ, Οἐ ν5 πεπυρω- 
μενω δὶ 
1616 αὐτου χειρι Μ᾽, ΤᾺ νϑ5 χειρι αὐτου Μϑ “ “ ὁΡ' ΘΟ, (γε νβ αὐτου 

φησιν Μ’Ρὶ 
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καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ. 

17 Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα' πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς 

νεκρός. 
Καὶ ἔθηκε2 τὴν δεξιὰν αὐτοῦ" ἐπ᾽ ἐμέ, λέγων͵, “Μὴ 

φοβοῦ: ἐγώ εἰμι ὁ Πρῶτος καὶ ὁ ἼἜσχατος, 18 καὶ ὁ ζῶν, καὶ 

ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδού, ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 

αἰώνων. ΄Αμήν." Καὶ ἔχω τὰς κλεῖδας5 τοῦ Θανάτου καὶ 

τοῦ “Αἰδου.7 19 Γράψον οὖνϑ ἃ εἶδες, καὶ ἅ εἰσι, καὶ ἃ μέλλει 

γίνεσθαιϑ μετὰ ταῦτα. 20 Τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων 

ὧν!" εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς 

χρυσᾶς: Οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν 

εἰσι, καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑτττὰ " ἑπτὰ" ἐκκλησίαι εἰσί. 

ΤΗΘ [ οζίθγ ἴο ἔρῇθϑιϑ: Τῆ6 [ονϑίϑθϑς ζῃυγοῃ 

2 “Τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν ᾿Εφέσῳ" ἐκκλησίας γράψον, 

“Τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ 

αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν 

χρυσῶν: 

2΄Οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ τὸν κόπον σουΐἷ καὶ τὴν 

ὑπομονήν σου, καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς. Καὶ 

ἐπείρασας" τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους εἶναι" 

117 ἐπεσα ΜϑΡ' ὃ “ ϑρὶ 6, ΤΆ Οἐ νβ εἐπεσον Μϑ" “ “ρὶ 
217 εθηκεί(ν) Μδὃ " ΑΟ, Οε νβ επεθηκείν) Μ᾿ “ ὁ κ, ΤΆ 

317 αὐτου Μδῆ ἢ" 6, Οἐ ν5 Ἐχειρα Μ" “ “,ΤᾺΆ 

417 λεγων ἍΜὲθα, οὐ ν5. μοι ΜϑΡ', ΤᾺ 
518 αμην Ψϑὲ, ΤΆ νε -- Μ᾽ 6, Ος 

618 κλειδας Μδ κ νς κλεις Μϑ “ “ ὁ Α΄, ΤᾺ Οε 

718 Θανατουῦ και του Αἰδου ΜΘ, Οε ν5 Αἰδου και του Θανατου ΜΕ 

ΤΕ 

819 ουὐν Ψὲ 6, οὐ νς -- Μϑρὶ, ΤΆ 

919 γινεσθαι Μ᾽ " “"', ΤᾺ ν5 γενεσθαι Μ' “ “οἱ χε", Ογ νβ γεινεσθαι 

Α 

120 ων Μὲ, ΤΆ νβ ους Μ' 6, ΟΥε 

"20 αἱ λυχνιαι αἱ επταὰ Μῆ Α, ὧε νβ5 αἱ επτα λυχνιαι μη" 4596. Τὴ 

νβ ἐπτα λυχνιαι ΜϑΡ' καὶ ν5 αἱ λυχνιαι! ἐπταὰ Ὁ 

1220 επτα Μϑὃ 6, οι νς αἱ επταὰα Μϑ ν5 ας εἰδες επτα Μ' “ “,ΤᾺ 

131 ἐν φεσω Μὲ, οε νς ἔφεσιων ΜϑΡ' νβ ἔφεσινης ΤᾺ 

142 σου Μϑ 55 ΑΝ, ΤᾺ νς -- Μ" ὅ Α΄, ΟἋ 

152 ἐπειρασας ἍῈΘ, οε νβ ἐπειρασω ΤᾺ 
162 λεγοντας εαυτοὺυς αποστολους εἰναι! ὲ νς λεγοντας εαὐυτους 

απόοστολους 6, Οε νς φασκοντας εἰναι ἀποστολους ΤΆ 
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καὶ οὐκ εἰσί, καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς: 3 καὶ ὑπομονὴν ἔχεις 

καὶ ἐβάστασας! διὰ τὸ ὄνομά μου καὶ οὐκ ἐκοπίασας." 

4 “᾿Αλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ, ὅτι τὴν ἀγάπην σου τὴν 

πρώτην ἀφῆκας." 

5 “μνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκαςϑ καὶ μετανόησον καὶ 

τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον: εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχὺ" καὶ 

κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς -- ἐὰν μὴ 

μετανοήσῃς. 6 ᾿Αλλὰ τοῦτο ἔχεις, ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τῶν 

Νικολαϊτῶν, ἃ κἀγὼ μισῶ. 

7΄'Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς 

ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου 

τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν τῷ Παραδείσῳϑ τοῦ Θεοῦ μου." 

Τῇ [οἰΐθγ ἴο ϑγηγγηδ: Τη6 Ρογοθουῖρα Γῃυγοῇ 

8 “Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον, 

“Τάδε λέγει ὁ Πρῶτος καὶ ὁ Ἔσχατος, ὃς" ἐγένετο 

νεκρὸς καὶ ἔζησεν: 
9“Οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ "2 τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτωχείαν 

(ἀλλὰ πλούσιος! εἶ, καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ' τῶν 

λεγόντων ᾿Ιουδαίους εἶναι ἑαυτοὺς καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ 

συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ. 

13 ὑποόμονην εχεις και εβαστασας Μϑ ἢ" ΑΟ, (ἐγ νβῈ εβαστασας και 
ὑπόμονην εχεις Μ- “ ορὲ͵ ΤᾺ νς εβαπτισας και ὑπομονην εχεις Μ’Ρ 
ν5 ὑπομονην εχις και θλιψις πασας και εβαστασας ἈΝ" 
23 δια ΨΕΘ, Οε νϑ και δια ΤᾺ 
33. καὶ οὐκ εκοπιασας Μὲὲν νς καὶ κεκοπιακας Μϑρ' νς καὶ οὐ 
κεκοπίιάακες ΑΟὉ, (γ ν5 κεκοπιακας καὶ οὐ κεκμηκας ΤῈ 

44 αλλα ΜΝ, Οε νς αλλμϑ ΑΟ, ΤᾺ 

54 αφηκας ϑϑὲα, ΤᾺ νς αφηκες κ'Ὸ, σε 
65 πέπτωκας Μῆ ΑΟ (Ν), Ογσ. νβ ἐεκπέεπτωκας Μ' “ “, ΤῈ 

75 ταχυ Ψὲ, ΤᾺ νς -- 6, οε 
87 τω παραδεῖισω Μδ Ό, Οε ν5 μεσὼ του παραδεισοῦυ Μϑ “ 5 “, ΤΆ 
97 μου Μνς5 --Μ΄ " 6,ΤῈ Οε 
1,8 εν Σμυρνη εκκλησιας 3ϑὲ ο, οε ν» Σμυρναιων εκκλησιας Μδϑ νϑ εν 
Σμυρνης εκκλησιας Α ν5 εν Ζμυρνην εκκλησιας ΝΜ" νς εκκλησιας 
Σμυρναιων ΤᾺ 
"8 ος Μὴ “44Θ,ΤᾺΆ Οεν9 --Μῦὸ 
129 τα εργα και 3ϑὲκ, ΤᾺ ν5 -- ΑΟ, Οε 
130 αλλα πλουσιος 3,3} 6, Οοἐε νΞ πλουσιος δε ΤΆ 
140 εκ Μ5" ὁρὶ α΄, ὲ νς τῆνεκ αν - Μ' “ “οἵ, ΤῈ 
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10 “μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις παθεῖν., ᾿Ιδοὺ δή,2 μέλλει 

βαλεῖν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν“ εἰς φυλακήν, ἵνα πειρασθῆτε, 

καὶ ἕξετε θλῖψιν ἡμέρας" δέκα. Γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, 

καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς. 

ΤΊ 'Ο ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς 

ἐκκλησίαις. ᾽Ο νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ 

δευτέρου. 

ΤΗΘ [οἴζθγ ο Ρργρᾶπηοϑ: [Πη6 (οπιρτοπηϊδίηρ Ομ υτοῇ 

12 “Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον, 

“Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν 

ὀξεῖαν: 

13 “Οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ ποῦ κατοικεῖς, ὅπου ὁ θρόνος 

τοῦ Σατανᾶ. Καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν 

πίστιν μου ἐν ταῖς ἡμέραις αἷς ᾿Αντίπας ὁ μάρτυς μου ὁ 

πιστός,3 ὃς ἀπεκτάνθη παρ᾽ ὑμῖν, ὅπου ὁ Σατανᾶς 

κατοικεῖ." 

14 ᾿Αλλὰ"! ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἔχεις ἐκεῖ 

κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς ἐδίδαξε" τὸν Βαλὰκ' 

βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ καὶ" φαγεῖν 

απ “αν  ᾳ“ ῤῇῇ-ἶΦΘΘθΘΦΘ οι Ὃς οἰ πεν σπο  υὐο τσσασαναε ἐνυσσπνανασομυύν τσ ίσπτο 

110 παθεῖν Μδὸ νς πασχειν Μῦ “ 49 6, ΤᾺ Οε 
210 δη Μ᾽ 5 νς - Μῦ 49 6, ΤᾺ ον 
310 βαλειν Μϑ “ “, ΤᾺ ν5 βαλλειν Μϑ " ΑΟ, (γε ν5 βαλλειν βαλιν δ" 

410 ο διαβολος εξ υμων 33᾽ΑΟ, Οε νς εξ ὑμων ο διαβολος Με" κ, 

ΤΕ 

510 ημερας Μδὃ ν5 ημερων Μ “ 49 6, ΤᾺ Οε 

613 τα εργα σου και 3), ΤᾺ ν5 -- Ο, Οε 

713 μου ΨέΝκ νς ἕκαι ΑΟ, ΤΆ (ε 

813 αἷς Μδὃ νς εν αἷς Μ “ ὅ 5, ΤΆ νϑ εν ταῖς δ" ν5 -- ΑΟῸ, ΟἋ 

913 πιστος 33ὲκ, ΤᾺ νς μου ΑΟ, Οἐε ν5. Ἐοτι πας μαρτὺυς πιστος 
Μ3 

Ι013 ο Σατανας κατοικει 33} 6, ον νΞ κατοικεῖ ο Σατανας ΤΆ 

114 αλλα Μϑ “ο' νς αλλ Μὴ “ “ “ρὲ Ὁ, ΤΆ Οἵ 
1214 εδιδαξε(ν) Μ νς εδιδασκείν) Μ΄ “ Ὁ, ΤΆ Οε 

1314 τον Βαλακ Δὲ νς τω Βαλακ Α (0), ΤᾺ Οε ν5 εν τω Βαλαακ ΜϑΡὶ 

ν9 ἐν τω Βαλααμ τον Βαλακ ΜϑΡ' ν5 -- ΝΕ" 
1414 καὶ Μϑῦ νς -- Μ᾿ 59 6, ΤᾺ Οὗ 
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εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι. 15 Οὕτως ἔχεις καὶ σὺ 
κρατοῦντας τὴν διδαχὴν' Νικολαϊτῶν ὁμοίως.2 

16 “μετανόησον οὖν!" Εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχὺ καὶ 
πολεμήσω μετ᾽ αὐτῶν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου. 
17΄ Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς 

ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ 
κεκρυμμένου. Καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν 

ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον, ὃ οὐδεὶς οἶδεν" εἰ μὴ ὁ 

λαμβάνων. 

ΤΗΘ [οίΐθγ το Τῆγαςίγα: Τὴ (ογγαρί (ῃυτςοῇ 

18 “Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θϑυυατείροιςς ἐκκλησίας 

γράψον, 
“Τάδε λέγει ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς 

αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι 

χαλκολιβάνῳ: 

19 “Οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν 
καὶ τὴν διακονίαν7 καὶ τὴν ὑπομονήν σου: καὶ τὰ ἔργα σουϑ 
τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων. 

20΄᾿Αλλὰ9 ἔχω κατὰ σοῦ" ὅτι ἀφεῖς" τὴν γυναῖκά σου" 
᾿Ιεζάβελ,"5 ἣ λέγει",ἔ ἑαυτὴν προφῆτιν, καὶ διδάσκει καὶ 

115 διδαχην Μὸ " Α΄ νς Ἔτων Μ" ὅ ὃ ν, ΤῈ [6υ] 
215 ομοιως )ὲ 6, Οε νβ ο μισω ΤΆ νΞς ην μισω ΜϑΡ' νς ομοιως ο μισω 
ΜμΞΡἱ 

316 ουὐν Μϑ "Α΄, Οε ν9 -- Μ᾿ 49 ν, ΤᾺ 
417 αὐτω του μαννα Μδὃ ΑΟ, (γε νς αυὑτω του μαννα φαγειν Μϑ νς 
αὐτὼ φαγεῖν απο τοῦ μαννα Μ" “ 5, ΤΆ νβ9 αὐτῶ εκ τοῦ μαννα Νὶ 

517 οἰδεν 3316, οε νς ἐγνω ΤᾺ 
518 Θυατειροις ΜΡ ὃ “ ερὶ 9 ΤῈ ὧγ ν9 Θυατειρη ΜϑΡ'ὶ νς Θυατηροις 
Μϑρὶ ϑθρὶ γς Θυατιροις ΑὉ 
719 τὴν ἀγάπην και την πίστιν και την διακονιαν 3 ὲ Α (-- την Ο), Οε 
ν5. τὴν διακονιαν καὶ την αγάπην καὶ τὴν πιστιν Μϑρὶ νς την 
αγατπτην και τῆν πίιστιν ΝΜ νς τὴν ἀγαττην και την διακονιαν καὶ τὴν 
πιστιν ΤΕ 

819 σου 36, οε νς Ἑ και ΤᾺ 
520 αλλα ΜΗ" Α, (Οε νς αλλ Μ' ὅ 5 ν΄, ΤᾺ 
1020 σου ΜΑΟ, Οεἐ ν9 ἔπολυ Μϑρὶ καὶ νς ἐπολλα Μ΄ νς ξολιγα ΤΆ 
"20 οτι αφεις Μϑ ϑρὶ ς 6 ϑρὶ Θ᾽, οὺ νβ οτι αφιης Μϑρὶ γς -- Μϑρὶ γς 
ΟοΤΙι εας ΤῈ 

1220 σου 3,9ὲ νς σου την Α νς --Μδὃ ΚΟ, ΤΆ Οε 
1320 Ιεζαβελ ϑϑὲ Α΄, Οε νς Ιαζαβελ κ᾿ νς Ιεζαβηλ ΤΆ 
1420 η λεγει 3ὲ νς η λεγουσα 6, σε νς την λεγουσαν Μ΄, ΤΆ 

ἰ 
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πλανᾷ τοῦςΪ ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν 

εἰδωλόθυτα.2 21 Καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα μετανοήσῃ, καὶ 
οὐ θέλει μετανοῆσαι ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς., 22 ᾿Ιδού," 
βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην, καὶ τοὺς μοιχεύοντας μετ᾽ αὐτῆς 
εἰς θλῖψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ μετανοήσωσιν ἐκ τῶν ἐργων 

αὐτῆς." 23 Καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ. Καὶ 

γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ ἐρευνῶν" 
νεφροὺς καὶ καρδίας. Καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα 
ὑμῶν. 

24 Ὑμῖν δὲ λέγω, τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις, ὅσοι 
οὐκ ἔχουσι τὴν διδαχὴν ταύτην͵ οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ 
βαθέα" τοῦ Σατανᾶ, ὡς λέγουσιν, οὐ βάλλω" ἐφ᾽ ὑμᾶς 
ἄλλο βάρος. 25 Πλὴν ὃ ἔχετε κρατήσατε ἄχρις" οὗ ἂν 
ἥξω." 26 Καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου, 

«Δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν -- 
27 Καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ: 

Ως τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ "ὁ συντριβήσεται »'5 -- 

28 ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ Πατρός μου. Καὶ δώσω αὐτῷ 

τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν. 

120 και διδασκει καὶ πλανα τοὺς 339ὲ ΚΑ" 4΄, Οε νς διδασκειν και 
πλανασθαι ΤΆ 
220 φαγειν εἰδωλοθυτα ΜὲὲΘ, οε νβ εἰδωλοθυτα φαγειν ΜϑΡ', ΤᾺ 
321 και οὐ θελει μετανοησαι 33ὲ  (ουκ ηθελησεν ίοΓ οὐ θελει Α), 
σενς -ΙΜΜ κἢ ΤΕ 

121 αὐτη ϑέΑς, οὐ νϑ ταυτης Ν' νς και οὐ μετενοησεν ΜϑΡὶ͵, ΤΆ 

522 ιδου 3ὲ 6, οὐ νς Ἐεγω ΤᾺ 
622 αὐτης ΜΝΟ, (γε νς αὑτῶν Μ΄ Φρί ᾳ, ΤᾺ 

723 ἐερευνων ϑὲνκ, ΤΆ νΞ εραυνων ΑΟ, σε 
824 τοις λοιποις 3ὲ Α΄, Οε νβ τοις εν λοιποις δ" νϑ καὶ λοιτοις ΤΆ 
924 ταύτην 36, οε νς Ἑκαι ΤΆ 

1,24 βαθεα ΜΑΟ, (σε νβ βαθη Μό ὁ κ, ΤΆ 
"24 βαλλω ΨὲΑσ, οὐ νβ βαλω Μ- ΚΝ, ΤΆ 
1225 αχρις )ὲ, ΤΆ [(ε] ν5 αχρι ᾿Ὸ νβ εως 
1325 αν ηξω Μϑ “ 456, ΤᾺ (γε νβ ανοιξω Μϑὃ 
1427 κεραμικα ΜϑΡ᾽ " ς 4 6 Θ᾽ ΤΆ (γε νβ κεραμεικα ΜϑΡὶ 
1527 συντριβησεται 3,}ὲ νΞ συντριβεται ΜϑΡὶ 6, ΤΆ Οε 

27 Ρς. 2:89 
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29“ Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς 
ἐκκλησίαις." 

ΤΗΘ [ο[ζίθργ ἴο ϑαγα!ς: Τη6 θδα (ζμιγοῇ 

“Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον, 
“Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ Πνεύματα τοῦ Θεοῦ καὶ 

τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας: 
ΟἾἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι! ὄνομα ἔχεις, καὶ ζῇς καὶ νεκρὸς 

εἶ. 2 Γίνου γρηγορῶν, καὶ τήρησον τὰ λοιπὰ ἃ ἔμελλες 

ἀποβάλλειν, οὐ γὰρ εὕρηκά σου τὰ ἔργα πεπληρωμένα 

ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μου.ὅ 
3 “Μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας, καὶ τήρει," 

καὶ μετανόησον. ᾿Εὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω ἐπί σε ὡς 

κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνώσῃξ ποίαν ὥραν ἥξω ἐπί σε. 

4 ᾿Αλλ᾽" ὀλίγα ἔχεις ὀνόματα ἐν Σάρδεσιν ἃ οὐκ 
ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν: καὶ περιττατήσουσι μετ᾽ ἐμοῦ 
ἐν λευκοῖς, ὅτι ἄξιοί εἰσιν. 5. ᾽Ο νικῶν, οὗτος" περιβαλεῖται 

ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ 
τῆς Βίβλου τῆς Ζωῆς, καὶ ὁμολογήσω" τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
ἐνώπιον τοῦ Πατρός μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ. 

6΄ Ο ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς 
ἐκκλησίαις." 

11 οτι 31 6, οε νς Ἐτο ΤΆ 
21 και Μὃ νς οτι Μῆ “ 49 6, ΤΆ Οε 
32 τηρησον ΜΡ “γς στηρισον Μϑ8Ρ' ς Α΄, Οεἐ νβ στηριξον Μθ ὃ κ, ΤΆ 
42 ἐμελλες αποβαλλεῖιν ΜϑΡρ' νς ημελλες αποβαλλεῖιν ΜϑΡ' “οἱ ᾽ς 
ἐεμελλες αποβαλειν Μ᾿ νς ἐεμελλον ἀποθανεῖν Μῦ ὁρὶ 6, Οε νς 
ἐμελλον αποθνησκειν Μδό νς μελλει αποθανειν ΤΆ 
52 μου 331 6, οε νς -- Μο, ΤᾺ 
53 και ἡηκουσας και τηρεῖ Μϑ “ " 6, ΤΆ Οε νΞ και ηκουσας τηρεῖ Μό 
ν5 -,Μὃ 
73 ἐπι σε ΜΝ, ΤΆ νς -- Μϑ 9ρὶ ας, Οε 
83 γνώση Μϑ5 κ νς γνως Μ- “ “ Α(Ὁ, ΤΆ Οε 
94 αλλ 9ὲ νς αλλα 6, Οε νς -- ΜϑΡὶ͵ ΤΆ 
104 ολιγα ἐεἐχεις Μ νς εχεις ολιγα Μδϑ “Ρὶ α΄ (εχις δ), ΤΆ Οε 
"4 ονοματα 33ὲ 6, ον νς Ἑκαι Μϑρὶ, ΤΆ 
125 ουτος ϑὲ, ΤᾺ νΞ ουτως Μ- Θ, Οε 
135 ομολογησω 939ὲ ΚΑ" Ο, Οε νβ εξομολογησομαι ΤᾺ 
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Τῇ [οἰΐογ ἴο ΡῃΠδαθιρῃϊα: ΤῊ6 Ραἰ μὰ] Γυγοῇ 

7΄“Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ' ἐκκλησίας 

γράψον, 
“Τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ 

Δαβίδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει αὐτὴν εἰ μὴ ὁ ἀνοίγων, 

καὶ οὐδεὶς ἀνοίξει .5 

8 “Οἶδά σου τὰ ἔργα. ᾿Ιδού, δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν 

ἀνεῳγμένην, ἣνδ οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν: ὅτι μικρὰν 

ἔχεις δύναμιν καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον καὶ οὐκ ἠρνήσω 

τὸ ὄνομά μου. 9 ᾿Ιδού, δίδωμι7 ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ 

Σατανᾶ, τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς ᾿Ιουδαίους εἶναι καὶ οὐκ 

εἰσίν, ἀλλὰ ψεύδονται -- ἰδού, ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξωσιϑ 

καὶ προσκυνήσωσιν" ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου καὶ γνῶσιν 

ὅτι ἠγάπησά σε. 10 “Ὅοτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς 

ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ 

πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης 

ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 

11 “Ἔρχομαι" ταχύ. Κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν 

στέφανόν σου. 12 ᾽Ο νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στύλον ἐν τῷ 

17 Φιλαδελφεια ΜϑϑΡὶ " « 4 ορὶ ΤῈ Ογε νβ Φιλαδελφια ΜλϑΡ' ὁρὶ κῷ νς 

Φιλαδελφιας Α 
27 κλειν Μ, Οε νϑ κλιν Θ νς κλειδα Μ' 5, ΤΆ 
37 του ϑὲκ, ΤᾺ νβ -- ΑΟ, Ου 
47 και οὐδεις κλεισει αὐτην εἰ μη ο ἀνοιγων και οὐδεις ανοιξει Μ' “ 

ν5 καὶ οὐδεις κλεισει και κλειων και οὐδεις ανοιξει Μῦ νϑς και οὐδεις 

κλειων και ο κλειων και οὑὐδεις ανοιγὼν ΜϑΡὶ νς και οὐὑδεις κλεισει 

και Ο κλειων και οὐὑδεις ανοιγει ΜεΡ' νς και οὐὑδεις κλειει καὶ κλειων 

καὶ οὐδεις ανοιγει ΜϑΡ'ὶ νς και οὐὑδεῖις κλισε! και κλειει! καὶ οὐυδεῖις 

ανοιγει Ο"" 5 γς και οὐδεῖις κλισει κλειων και οὑδεις ανοιγει! Α νϑ5 και 

οὐδις κλισει και κλειων καὶ οὐδις ανυξει δὶ νς και οὑδεις κλειε! καὶ 

κλειει καὶ οὑδεις ανοιγε! ΤΆ νϑ5 και οὐδεῖις κλεισει! και κλειων καὶ 

ουδειῖς ανοιγειῖ Οε 
58 ἀανεωγμενην 3ὲ Αο, ΤᾺ ν» ηνεωγμενην Μῇ Κὶ, ΟΥ 

68 ην ΨὲθΘ, οε νβ και Μϑρ', ΤᾺ 
79 διδωμι 339ὲ, ΤᾺ νβ διδω ΑΟ, Οε νβ δεδωκα καὶ 

80 ηξωσι(ν) Μϑ " “οἱ ὁρὶ ΤᾺ νς ηξουσι(ν) ΜεΡὶ 4 ὁρί Θ᾽ οι 

99 προσκυνησωσιν 33ὲ, ΤᾺ νς προσκυνησουσιν ΜϑΡὶ 6, ον 

109 οτι Μ νς Τεγω Μ'" 6, ΤᾺ Οε 
"11 ἐρχομαι 9ὲ 6, οε νβ Ιδου ἐρχομαι Μό, ΤΆ 
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ναῷ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι. Καὶ γράψω 
ἐπ΄ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς 
πόλεως τοῦ Θεοῦ μου, τῆς: καινῆς ᾿Ιερουσαλήμ, ἣ 
καταβαίνει' ἀττὸΣ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ τὸ 
ὄνομά μου τὸ καινόν. 

13΄ὋὉ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς 
ἐκκλησίαις.΄ 

ΤΗΘ | οἰίθγ ἴο [δοαϊςθα: Τῆ6 ἰμὠκρονναῖπη ΓΠ υτοῇ 

14 “Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον, 
“Τάδε λέγει ὁ ᾿Αμήν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἡ 

ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ: 
15 ΄Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός. 

Ὄφελον ψυχρὸς ἧς ἢ ζεστός." 16 Οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ, καὶ 
οὐδ ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ 
στόματός μου. 17 Ὅτι λέγεις, “Πλούσιός εἰμι, καὶ 
πεπλούτηκα, καὶ οὐδενὸς" χρείαν ἔχω," καὶ οὐκ οἶδας ὅτι 

σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ ὁ ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς 
καὶ γυμνός, 18 συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι χρυσίον παρ᾽ 

ἐμοῦ" πεπυρωμένον ἐκ πυρός, ἵνα πλουτήσῃς, καὶ ἱμάτια 
λευκά, ἵνα περιβάλῃ, καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς 

"12 καταβαινειῖ Μ, ΤΆ νΞ καταβαινουσα ΜΆ ὁ Ὁ, σε 
212 απὸ Μϑὸὃ νς εκ Μ- 69 6, ΤᾺ σε 
312 μου ΜΡ 4ΦΟ,ΤΆ σε νς -- Μὃ 
414 εν Λαοδικεια εκκλησιας 3ὲ 6, ον νΞ ἐεκκλησιας Λαοδικεων ΤΆ 
515 οφελον Ψυχρος ης η ζεστος ϑϑὲκο, Οε νβ οφελον ψυχρος εἰης 
η ζεστος ΤᾺ ν9 -ΜϑρίΑ 
616 ου Μ νς ουτε Μ΄ ὁ 6, ΤΆ (ει 
716 ζεστος ουὐτε Ψψυχρος Μϑὲς, οε νς ψυχρος οὐτε ζεστος Α, ΤῈ νϑ5 
ζεστρος ουτε Ψυχρος εἰ Ν' 
817 λεγεις Μϑ “ὁ ννς Ἐοτι Μϑ “ ΑςὉ, ΤᾺ Οε 
917 ουὐδενος )ὲκ, ΤᾺ ν5 οὐδεν ΜεΡὶ ΑΟ, Ος 
017 οΜΑ νς -- Μ΄ ὁ κ΄, ΤᾺ ΟἍ 
"18 χρυσιον παρ ἐμου Μϑ “ νς παρ ἐμοῦ χρυσιον Μδϑ 5 6, ΤΆ (γε νς 
χρυσιον Μ 

735 ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ 3:19-4:4 

γυμνότητός σου: καὶ κολλύριον' ἵνα ἐγχρίσῃ τοὺς 

ὀφθαλμούς σου, ἵ- α βλέπῃς. 19 ᾿Εγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ, 

ἐλέγχω καὶ παιδεύω. Ζήλευε: οὖν καὶ μετανόησον. 

20 “᾿Ιδού, ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω. ᾿Εάν τις 

ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, καὶ 

εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειττνήσω μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ 

αὐτὸς μετ᾽ ἐμοῦ. 21 “Ὃ νικῶν, δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ᾽ 

ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ 

τοῦ Πατρός μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ. 
22 Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς 

ἐκκλησίαις.΄ “ 

Ιοῇη ὅ5θος ἰῃ9 Τῆτοπθ Κοοπὶ οἵ Ηθάνθη 

Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδού, θύρα ἀνεῳγμένη" ἐν τῷ 

4 οὐρανῷ, καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς 

σάλπιγγος λαλούσης μετ᾽ ἐμοῦ, λέγων," “᾿Ανάβα ὧδε, καὶ 

δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα." 2 Εὐθέως" ἐγενόμην 

ἐν Πνεύματι, καὶ ἰδού, θρόνος ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ (καὶ ἐπὶ 

τὸν θρόνονδ καθήμενος) 3 ὅμοιος" ὁράσει λίθῳ ἰάσπιδι καὶ 

σαρδίῳ,,) καὶ ἶρις κυκλόθεν τοῦ: θρόνου, ὁμοίως ὅρασις 

σμαραγδίνων ." 4 Κυκλόθεν!Σ τοῦ θρόνου θρόνοι" εἴκοσι 

"18 κολλυριον Μϑ ἢ" “Ρ' κ΄ νς κολλουριον Μ' ὅΡ' Α, ΤΆ [(ε] ν5 κου- 

λουριον Μ΄ 
218 'ινα εγχριση Μδὃὸ ἢ" νς ινα εγχρισαι ΑΟ νβ5 εγχρισαῖι (ΜΝ), τ νϑ 

εγχρισον Μ΄, ΤᾺ νϑ εγχρισον ἐπὶ Μ' νβ εχρισε Μ΄Ρ' 

319 ζηλευε Μδϑὸ "ἢ ΑΟ, (γε νβ ζηλωσον Μ “ ὁ κ, ΤᾺ 

420 και ΜΝ, ιο -Μήθα, ΤᾺ 
51 ἀανεωγμενη ΜῈ νΞ ηνεωγμενη Μ'Ρὶ ΚΑ, ΤΆ (ε 
61 λεγων Μϑ8 " Ν'Α, Οε νβ λεγουσα Μ' ὅ ὁ, ΤΆ 

72 εὐθεως Μϑὃ ΝΈΑ, Οε νβ και εὐθεως Μ " 4 9, ΤΆ 

82 τον θρονον Μδϑ ἢ ΝΑ, (γε νβ του θρονοῦυ Μ΄“ 46 ΤῈ 

93 ὁομοιος Μὲ νς και ο καθημενος ομοιος ΝΑ, Ογ ν5 και ο καθημενος 

ην ομοιος ΤΆ 
103 σαρδιω 33ὲκα, οτ ν5 σαρδινω Μ', ΤᾺ 
"3 ομοιως ορασις σμαραγδινὼν Μδ νΞ ομοιος ορασειῖ σμαραγδινω 

Μ΄ δ. Α, Οε νβ ομοια ορασει σμαραγδὼω Μδ ν5 ομοια οράασειῖ 

σμαραγδινω Μ΄, ΤΆ ν5 --ομοιως ορασις σμαραγδινω κυκλοθεν του 

θρονου Ν" 
124 κυκλοθεν Μὃ νς και κυκλοθεν Μϑ “ 6 Α, ΤΆ (ε νς και κυκλω Μέ 

134 θρονοι 3ὲ κα, ΤᾺ νβ θρονους Μϑ, Οε 
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τέσσαρες, καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους τοὺς εἴκοσι τέσσαρας 

πρεσβυτέρους καθημένους, περιβεβλημένους ἐν ἱματίοις 

λευκοῖς, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς. 

5 Καὶ ἐκ τοῦ θρόνου ἐκπορεύονται ἀστρατταὶ καὶ φωναὶ καὶ 

βρονταί. Καὶ ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον 

τοῦ θρόνου αὐτοῦ," αἵ εἰσιν ἑπτὰ Πνεύματα τοῦ Θεοῦ: 

6 καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὡς θάλασσα ὑαλίνη, ὁμοία 

κρυστάλλῳ. Καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου 

τέσσαρα ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν. 

7 Καὶ τὸ ζῷον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι, καὶ τὸ δεύτερον 

ζῷον ὅμοιον μόσχῳ, καὶ τὸ τρίτον ζῷον ἔχον" πρόσωπον 

ἀνθρώπου,,5 καὶ τὸ τέταρτον" ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ."ἢ 

8 Καὶ τὰ 3 τέσσαρα ζῷα, ἕν καθ᾽ ἕν" ἔχον" ἀνὰ πτέρυγας 

ἕξ κυκλόθεν, καὶ ἔσωθεν γέμουσινδ ὀφθαλμῶν. Καὶ 

14 εἰκοσι τεσσαρες Μϑρὶ ὁρὶ γς κδ Μϑρ' δρὶ ορὶ ἀρί θρί γς ξ!κοῦι Καὶ 

τεσσαρες ΜϑΡὶ ΝΑ, ΤΆ νϑ εικοσι τεσσαρας (κε 
24 και ἐπι τους θρονους τοὺς εἰκοσι τεσσαρας Μϑ ν5 και ἐπὶ τους 

θρονους τους κδ Μϑ"' πρὶ γς και ἐπι τοὺς θρονους εἰδον τους εἰκοσι 

και τεσσαρας ΜΡ'͵, ΤΆ νϑ καὶ ἐπι τοὺς θρονους εἰδον τοὺς κὃ ΜΡ 

νς καὶ ἐπὶ τοὺς θρονοὺυς κδ ΜϑΡ'ὶ νς καὶ ἐπι τοὺς θρονους εἰκοσι 

τεσσαρας ΜΡ), Οε νϑ καὶ ἐπὶ τοὺς εικοσι τεσσαρας θρονοὺς Α νϑ5 

καὶ Ναὶ 
34 και ένα, οὐ νς Ἑεσχον ΤΆ 

45 φωναι και βρονται 33 κα, οε νβ βρονται και φωναι ΤΆ 
55 αὐτου 3ὲ νς -- ΜϑΡὶ κα, ΤΆ Οἵ 
65 αἱ εἰσιν Ψ3ὲ, ΤΆ νς α εἰσι(ν) ΜϑΡ', (σε νς α ἐστιν Α νϑς --ο-αι εἰσιν 

επτα Πνευματα του Θεου και ενώωπιον τοῦ θρονου Ν" 

75 εἐπτὰ Μ νς τα επτα Μδ δῖα, ΤῈ (ε νς -αὶ εισι(ν) επτα 

Πνευματα του Θεοῦ και ενωπῖιον του θρονοῦ "5 
86 ὡς ἍϑένΑ, Οὐ ν5 -- Μϑρὶ, ΤΆ 
37 εχον Ἀν, ΤΆ νς εχων ΜϑΡ' Α, (γε 

107. προσωπον ανθρωπου Μϑ Κ νΚ το προσωπον ὡς ἀανθρωπος Μ΄ 

4.6 ΤῈ νβ το προσωπον ὡς ανθρωποὺῦ Α, Οε ν5 το προσῶπον ὡς 

ομοιον ανθρωώπω Κκὶ 
"7 τεταρτον Μἢ ὃ νς Ἔζωον Μ" “ “ΧΑ, ΤΆ Οε 
127 πετομενω ϑϑὲπα, οσ νς πετωμενω ΤᾺ 
138 τα Μϑρὶ ἢ ἀχκᾳ, (γεν - Μϑρὶ 5, ΤΆ 
148 εν Μὃ ὁρὶ γς εν αὑὐτων Μ “ “Ρ' πᾳ, (γε νβ εν αυὑτων εστως Μῇ νς 

εαῦτο ΤᾺ 

158 εχον Μϑ ὕρὶ ς ἐρὶ γς εχων Μ'Ρ' “ο' Α, (ὐγ νβ εχει Μὅ νς εἰχον δὶ, ΤΆ 
168 γεμουσιν 9᾽κα, Οε νΞ γεμοντα ΜΡ, ΤΆ 
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) ᾽’ 

ἀνάπταυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτός, λέγοντες," 

4ὦ 

Αγιος, ἅγιος, ἅγιος, 

ἽΑγιος, ἅγιος, ἅγιος, 

ἽΑγιος, ἅγιος, ἅγιος,2 
Κύριος ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ, 

Ὃ ἦν καὶ ὁ ὧν καὶ ὁ ἐρχόμενος η΄’ 

9 Καὶ ὅταν δῶσι τὰ ζῷα δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν 
τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου, τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων, 10 πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσσαρες" πρεσ- 
βύτεροι ἐνώπιον τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ 
προσκυνήσουσι τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ 
βαλοῦσι τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου, 
λέγοντες, 

ΤΊ “΄Αξιος εἶ, 

Ὃ Κύριος καὶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
Ὃ “ἽΑγιος,5 
Λαβεῖν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν, 

Ὅτι σὺ ἔκτισας7 πάντα, 
Καὶ διὰ τὸ θέλημά σου ἦσανϑ καὶ ἐκτίσθησαν!" 

ΤΗΘ [πλῷ Τακος {Π 6 ϑεζγοί! 

Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ 

θρόνου βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ἔξωθενϑ 

κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἑπτά. 

Ι8 λεγοντες ϑέκα, οὐ νς λέγοντα ΜϑΡὶ, ΤΆ 
28 αγιος (9 {[π|65) ΜϑΡρ' " ὁ νς αγιος (8 {π|65) ΜΝ" νς αγιος (3 {{π|65) 
ΜϑΡ' 464, ΤῈ Οε 
39 δωσι(ν) Μ νς δωσωσι(ν) Μ“Ρ' κα νς δωσουσι(ν) ΜΆ Α, ΤᾺ Οε 
49 του θρονου 3, ΤᾺ νς τω θρονω ΝΑ, Οε 

510 εἴκοσι τεσσαρες ΜΡ ἢ ϑρὶ πᾳ, Οὐ νβ κὃ Μϑρ' ς « ϑρὶ γς ξΙΚΟσι ΚΑΙ 
τεσσαρες ΤΆ 
511 ο Κυριος και ο Θεος ημων ο Αγιος Μ νς ο Κυριος και ο Θεος 
ημῶων Α, (Οε νς Κυριε ο Κυριος και Θεος ημων Ν᾽ νς Κυριε ο Θεος 
ημων Μ΄ ὃ νς Κυριε ΤΆ 
711 εκτισας Μἢὸ ῦνς Ἐτα Μ' “ "ΝΑ, ΤᾺ ΟἋ 
811 ησαν ΜδΝΑ, Ογ νϑ5 εἰσι(ν) Μ᾽ “ 4 ς, ΤΆ 
91 ἐεσωθεν κοι εξωθεν Ξ',)ὲ νς ἐεσωθεν και οπισθεν Μ'Ρ' Α, ΤΆ Οε νς 
εμπροσθεν και οπισθεν καὶ 
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2 Καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν' φωνῇ 

μεγάλῃ, “Τίς ἄξιός ἐστιν ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ λῦσαι τὰς 

σφραγῖδας αὐτοῦϑ'΄ 3 Καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο" ἐν τῷ οὐρανῷ 

ἄνω οὔτε" ἐπὶ τῆς γῆς οὔτε" ὑποκάτω τῆς γῆς ἀνοῖξαι τὸ 

βιβλίον οὔτε" βλέπειν αὐτό. 4 Καὶ ἐγὼ“ ἔκλαιον πολύ," ὅτι 

οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαιϑ τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό. 

5 Καὶ εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγει μοι, “Μὴ κλαῖε. 

᾿Ιδού, ἐνίκησεν ὁ λέων ὁ" ἐκ τῆς φυλῆς ᾿Ιούδα, ἡ ῥίζα 

Δαβίδ, ὁ ἀνοίγων" τὸ βιβλίον καὶ"! τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας 

αὐτοῦ." 6 Καὶ εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν 

τεσσάρων ζῴων, καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων, ᾿Αρνίον 

ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον, ἔχον" κέρατα ἑπτὰ καὶ 

ὀφθαλμοὺς ἑπτά, ἅ"" εἰσι τὰ ἑπτὰ" Πνεύματα τοῦ Θεοῦ" 

ἀποστελλόμενα! δ εἰς πᾶσαν τὴν γῆν. 7 Καὶ ἦλθε καὶ 

εἴληφεν" ἐκ τῆς δεξιᾶς τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου. 

12 εν Μ85 ορί κά, ενς -- Μὸ 5 ορί, ΤᾺ 

22 αξιος ἐστιν Μ᾽" “ ὁρὶ γς αξιος Μ΄ “"' ΚΑ, Οε νβ ἐστιν αξιος ΤᾺ 

33 ἐδύνατο ΜΝ, ΟΥ ν5 ηδυνατο Μ΄ “᾽ Α, ΤΆ 

43 αἀνω Μϑ8" ὁρῖ κγς --, ΛΝ" 4 ϑρὶ πᾳ, ΤῈ ὧἵἋ 

52 οὐτε.. οὔτε... οὔτε Μϑ" ϑρῖ γς οὐδε... οὐδε... οὐδὲ Μ' “ 

ορὶ ΤῊ νς οὐδε... οὐδε... οὔτε Α, (εν ουτε... (τοὐτε υὑποκατω 

της γης)... ουὐτε ᾿ὶ 
64 ἐγω Ψὶ, ΤῊ νς -μϑρὶ ν᾿, (γ ν9 - νος Α 

74 πολυ 9ὲνκ, ογσνς πολλα ΤΆ νβ -- νϑῖθθ ἃ 

84 ἀνοιξαι Μϑ " 4 ἐρῖ καὶ (ὧὐγ νς. και ἀναγνῶναι Μ' ΦΡ', ΤᾺ ν5 -- νϑῖ586 

Α 

95 ο ΨΑ, οε νς --πνϑ οὸ ὡν ΤΆ 
105. ο ἀνοιγων Μϑ ὃ νς ἀανοιξαι Μ" “ " ΝΑ, ΤΆ (γ 

15 καὶ ΨὲάΑ, οσ νς  λυσαι ΚΝ, ΤΆ 

126 εἰδον ϑὲκ, οὐ νς ιΙδου καὶ Α νς εἰδον καὶ ιδου Μ', ΤᾺ 

136 εστηκος Μδ ϑΡ' “ς ὁ ερί Ὁ ΤῈ ὧχἍγ νβ εστηκως ΜϑΡ' “Ρ' καὶ 

"6 εχον δὴ, ΤΕ ν5 εχων ΜΡ ΝΑ, Ον 

156 α Δὲ νς οἱ Μ᾿ ΚΑ, ΤῈ Οἵ 

Ι66 επτα 3ϑὲν, ΤΆ [γε] ν5 -- μϑρί α 

176 Πνευματα του Θεου ΨΈκΑ οε νος του Θεου Πνευματα Μ’Ρ', ΤᾺ 

180 αποστελλομενα Μ ν5 απεσταλμενα καὶ νς ἀπεσταλμένοι Α, Οε 

νς τα απεσταλμενα Μϑ “"', ΤᾺ ν6 τα αποστελλομενα ΜΡ 

197 εἰληφεν ϑέκα, ογσ νς. το βιβλιον ΤᾺ ν5 Ἔτο βιβλιον αἰϊθγ 
θρονου Με" 
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γνοτγίῃηγ ἰ5 ἰῃ6 [ἃπηὺ 

ὃ Καὶ ὅτε ἔλαβε τὸ βιβλίον, τὰ τέσσαρα ζῷα καὶ οἱ εἴκοσι 

τέσσαρες' πρεσβύτεροι ἔπεσον: ἐνώπιον τοῦ ᾿Αρνίου, 
ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν, καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας 
θυμιαμάτων, αἵ εἰσι προσευχαὶ» τῶν ἁγίων. 9 Καὶ ἄδουσιν 
δὴν καινήν, λέγοντες, 

“"Αξιος εἰ λαβεῖν τὸ βιβλίον 

Καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ: 

Ὅτι ἐσφάγης, 
Καὶ ἠγόρασας τῷ Θεῷ ἡμᾶς ἐν τῷ αἵματί σου 
κ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους: 

10. Καὶ ἐποίησας αὐτοὺς" τῷ Θεῷ ἡμῶν βασιλεῖς 
καὶ ἱερεῖς ὃ 

Καὶ βασιλεύσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς.΄ 

ΤΊ Καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν 
κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων. 

Καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων, καὶ χιλιάδες 
χιλιάδων, 12 λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ, 

“"Αξιόν ἐστι τὸ ᾿Αρνίον τὸ ἐσφαγμένον 

Λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ τὸν" πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ 

ἰσχὺν 

Καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν η΄" 

ΙΒ εἰκοσι τεσσαρες ΜϑΡ' "ἢ ὁρὶ κα, ΤᾺ (Ἃ νϑ κὃ ΜϑΡ' ς ὁ“ ερὶ 
28 ἐπεσον Μὲ, ΤᾺ νς ἐπεσαν ΚΑ, Οε 

38 κιθαραν Μϑ ἢ" “ “ρὶ πᾳ, Οὐ νβ κιθαρας Μ' “οὶ, ΤΆ 
48 εἰσι(ν) Μ8 " ϑὁρὶ χε γς τ αἱ Μ" “ ὁρί ᾳ, ΤῈ ΟἵἋ 
58 προσευχαι Μϑ8Ρ' " ο 6 ὁ ΝΑ, ΤῈ (γ ν9 προσευχων Μ’Ρ' 
69 τω Θεω ημας Μϑϑ " “ 9ρῖ κα, ΤΆ νβ ημας τω Θεω Μδ νς ημας ΜΡ 
ν5 τω Θεῶ Α, (Οε 
710 αὑὐτους ϑ9ὲ ΚΑ, ον ν5 ημας ΤᾺ 
810 βασιλεῖς και ιερεις 9ὲ, ΤᾺ νς βασιλειαν και Ιερεῖς Α, Οε ν8 

βασιλιαν και Ιερατειαν κ᾿ὶ 
9510 βασιλευσουσιν ΜϑΡ' " « «ρὶ θρὶ γα, Οκ νς βασιλευουσιν ΜΡ “ρὶ ορὶ 
Α ν5 βασιλευσομεν ΤΆ 
0171 ὡς ΜΝ νς -- Μ΄ “οἵ ᾳ, ΤῈ Οὗ 
11 κυκλω ΚΑ, οε νς κυκλοθεν ΤΆ 

1212 τον Μϑδῦνς --Μ- 4 5 ΝΑ, ΤῈ (ε 
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13 Καὶ πᾶν κτίσμα δ' ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς" καὶ 

ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης ἐστί," καὶ τὰ ἐν 

αὐτοῖς, τάντας ἤκουσα λέγοντας, 

“Τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ," 

Καὶ τῷ ᾿Αρνίῳ, 

Ἡ εὐλογία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος 

Εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν!" 

14 -- καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα λέγοντα τὸ" ᾿Αμήν. 

Καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεσονϑ καὶ προσεκύνησαν .᾿ 

Εἰγοῖ 564: Τὴ 6 (οπαμθγογ. 

Καὶ εἶδον ὅτι"! ἤνοιξε τὸ ᾿Αρνίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ 

σφραγίδων,,2 καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων 

ζῴων λέγοντος, ὡς φωνὴ" βροντῆς, “Ἔρχου καὶ ἴδε.“ 2 Καὶ 

ἰδού,;5 ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν"" ἔχων 

τόξον. Καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καὶ ἐξῆλθε νικῶν, καὶ ἵνα 

νικήσῃ. 

113 ο Μὃ ΝΑ, Οὐ νβ Ἔεστιν Μ “49, ΤΆ 
213 ἐπι της γης ΜΝΑ, (ε νβ ἐπὶ γης Μ΄ νς εν τη γη Μοὶ, ΤᾺ 
313 ἐστι(ν) Μϑ Α νς οσα εστι Μϑ νϑ5 α εστι(ν) Μ“ 5, ΤᾺ ν5 - Μ΄ κ, ΟἍ 

413 πταντας Μϑ “ “δὶ γς και παντας Μ΄ νΞ παντα και Μ Ναὶ νβ παντα 
ΜϑΡρ' Α, ΤΆ Οὗ 
513 τω θρονω ΜϑΡ' "ΙΑ, Οε νβ του θρονου ΜϑΡ' “ ὁ ὁ», ΤᾺ 
613 αμην 9ὲ νς -- ΜΡ, ΤΆ Οε 
714 λεγοντα το Μϑ " ν5 ελεγεν το Μϑ νς ελεγον Μ" " ΚΑ, ΤῈ Οε 
814 οἱ ΨΙκΑ, οσ νς Ἑεικοσι τεσσαρες ΤΆ 
914 ἐπεσον 9ὲ νΞ ἐπεσαν Μϑ ΚΑ, ΤΆ Οε 
Ι)0]14 προσεκυνησαν 3ὲ6, οὐ νς Ἔζωντι εἰς τους αἰωνας των 
αἰώνων ΤᾺ 

11 οτι Μ νς οτε Μϑ " 6, ΤῈ Οε 

121 επτα σφραγιδων ΜΑΟ, Οε νς σφραγιδων Μ΄ “οὶ, ΤΆ ν5 ἐεπτα 
ΜῈ 

131 φωνη ΜΑΟ, Οε ν9 φωνης ΜεΡ'͵ ΤΆ ν5 φωνην Νὶ ν8 ἘΠΠΊΠ0.8 ως 
φωνη βροντης αἴζογ ἐρχου Μ΄ 
141,2 και ιδε και ιΙἸδου Μδὸ " “ρὶ γς καὶ εἰδον και Ιδου Μ᾿ “4 “ν᾽ οι νϑ καὶ 
Ιἰδον και Ιδου Α( νϑ και Ιδε καὶ εἰδον καὶ Ιδου δὶ νβ και βλεπε και 
ειἰδον και ΙἸδου ΤΆ 
152 αὐτον Ψ9ὲ Θ, οε νβ αὐτω ΤΆ 

741 ΚΕΝΈΙΑΤΙΟΝ 6:3-6 

σροοηα 564: (οη ἢ Πςῖ οἡ Εαγίῃ 

3 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν δευτέραν σφραγῖδα, ἤκουσα τοῦ 
δευτέρου ζῴου λέγοντος, “"Ερχου!΄ 4 Καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος 
ἵππος πυρός," καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ᾽ αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ 
λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ" τῆς γῆς," ἵνα ἀλλήλους σφάξωσι:7 
καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη. 

ΤΗΙγα 564: δεαγοϊγ οὴ ξαγίῃ 

5 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ 
τρίτου ζῴου λέγοντος, “΄Ἔρχου καὶ ἴδε." Καὶ ἰδού," ἵππος 

μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ 
αὐτοῦ. 

6 Καὶ ἤκουσα" φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων 

λέγουσαν, “Χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῆς" 
δηναρίου: καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς.“" 

᾽3 τὴν δευτεραν σφραγιδα Μϑ “5 “ρὶ͵ ΤᾺ ν5 την β σφραγιδα ΜϑΡ' νς 
την σφραγιδα την δευτεραν Μ5 5 ΘΟ, σε 
23,4 ἐρχου και 3ὲ Α΄, Οε νβ ἐρχου και ᾿Ιδε καὶ εἰδον και ΙἸδου Μϑ ν5 
ερχου και Ιδε και Ιδον και Ιδου δὶ ν5 ἐερχου και βλετπε καὶ ΤΆ 
34 πυρος Μδϑ ἢ “Ρ᾽ ϑβρ ᾳ νς πυρρος Μ΄" “Ρὶ ορὶκ, ΤῈ Οἵ 
44 αὐτον ὲ]ὲΘ, οε νς αὐτω Μ', ΤᾺ 
54 εκ ϑϑὲπκο, οὐ νς αἀπτο Μϑρ', ΤΆ νς -- Μϑρί ᾳ 
64 γης Μἢ “ὁνς και ΜῈ Ὁ, ΤῈ Οε 
74 σφαξωσι(ν) 33ὲκ, ΤᾺ ν5 σφαξουσιν ΑΓ, Οε νς κατασφαξωσι(ν) 
Μ9 

85. την σφραγιδα την τριτην ΜΘ, Οε νς την τριτην σφραγιδα Με"ὶ͵ 
ΤᾺ ν9 ἀανεωγμενης τῆς τριτῆς σφραγιδος αἰΐοΓ ηκουσα, --οΟΤε 
ηνοιξε Μ΄ 
95 και ᾿Ιδε και 'Ιδου Μϑὃ ὃ νς και εἰδον και ᾿ΙἸδου Μ’ “ 9ρὶ Ὁ, (γε νς καὶ 
Ιδον και Ιδου Α νϑ και Ιδου ΜεΡὶ νς καὶ Ιδε καὶ εἰδον καὶ ιδου δὶ νβ και 
βλεπε και εἰδον και Ιδου ΤῈ 
105 αὐὑτον 9ὲ Θ, οε νς αὐτω ΤᾺ 
Πρ ηκουσα }ὲ, ΤᾺ ν5 Ἑ ως ΜϑΡὶ 6, Οε 
126 κριθης 3ὲ, ΤᾺ νΞ κριθων Μ’ 6, Οε 
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Εοιγίῃ 564: ννίαθοργθαα Ὀθδίῃ οἡ ξαιίῃ 

7 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα 

τοῦ τετάρτου ζῴου λέγοντος,2 “Ἔρχου καὶ ἴδε .“ ὃ Καὶ ἰδού, 

ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐττάνω αὐτοῦ, ὄνομα αὐτῷ 

ὁ Θάνατος, καὶ ὁ ἽΑἰδης ἠκολουθεῖ’ αὐτῷ.» Καὶ ἐδόθη 

αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς ἀποκτεῖναι ἐν 

ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς 

γῆς. 

ΕΙΠΉ 564}: ΤῊ (ιγ οἵ ἴῃ 6 Μαγίγγϑα 

9 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν ττέμπτττην σφραγῖδα, εἶδον ὑποκάτω 

τοῦ θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς" τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν 

λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ ᾿Αρνίου ἣν 

εἶχον. 
10 Καὶ ἔκραξαν" φωνὴν μεγάλην,'2 λέγοντες, “ἽὝἝως 

πότε, ὁ Δεσπότης, ὁ ἅγιος καὶ" ἀληθινός, οὐ κρίνεις καὶ 

ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ" τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς 

17 ηκουσα Μϑ ἢ" ὁρῖ ᾿ νς Ἐξ φωνην Μ “ “οἱ κα, ΤΆ Οἵ 
27 λεγοντος ΨὲθΘ, οἍε νς λεγουσαν ΤΆ 
37 ὃ και Ιδε και Ιδου Μδ ἢ “Ρὶ γς και εἰδον και Ιδου Μ΄ 4 ΦΡὲ, Ογ νϑ καὶ 
ιδον και Ιδου Α νϑ ιΙδον και Ιδοὺυ (Ο νϑ και Ιδε και Ιδον και Ιδου δὲ νβ Και 

βλετε και εἰδον και ΙἸδου ΤᾺ 
48 ο Θανατος Ὶὶ, ΤᾺ [0ε] νβ Θανατος Μ᾿ ΝΟ νβ οάθανατος Α 

58 ηκολουθει Μδὃ ἢ" (, Οε νς ηἠκολουθη ΜϑΡ' νς ηκολουθι καὶ ν5 ακο- 

λουθει Μ- “ “οἱ ΤΕ 
68 αυὐτω Μϑϑ ἢ ὁρῖ κκὶ νς μετ αὐτου Μϑ 5 9Ρ' α΄, ΤῈ (ε 
78 αὐτω Μ νς αυὑτοις Μϑ 9Ρ᾽ 6, ΤΆ Οε 
88 ἐπὶ το τεταρτον της γης αποκτειναι 9ὲ κα (-κτιναι Ο) Οὐ νβ ἐπὶ 
το τεταρτον μερος τῆς γης απόοκτειναι Μ΄ νς ἀποκτειναι ξἸΤΙ ΤΟ 
τέταρτον τῆς γης ΤᾺ 
99 ψυχας Μϑἢ " 4 Α΄, ΤῈ Οε ν9 των ανθρωώπων Μ᾿ “ἈΝ 
109 του Αρνιου Μὲδ “ “δ᾽ γς Ιησου Χριστου Μδϑ νς -- Μ΄ “Ρῇ 6, ΤΆ Οε 
10 ἐεκραξαν ΜΘ, Οε νς εκραζον Μ ", ΤΆ 
1210 φωνην μεγαλην Μϑ ὃ νς φωνη μεγαλη Μ" ὅ ὁ 6, ΤΆ Οε 
1310 και Θ, οε νς το Μϑρῖ, ΤᾺ 

1410 εκ ΜΟ6, σε νς απο Μϑ 5, ΤᾺ 

743 ΚΕΝΈΙΑΤΙΟΝ 6:11-14 

ΤΊ Καὶ ἐδόθη' αὐτοῖςΣ στολὴ λευκή, καὶ ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα 
ἀνατταύσωνταιξ ἔτι χρόνον, ἕως πληρώσωσι καὶ οἱ 
σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν καὶ οἱ μέλλοντες 
ἀτοκτένεσθαι ὡς καὶ αὐτοί. 

οἸχίῃ 56]: (οςπηῖὶς [᾿ς γθᾶηςθς 

12 Καὶ εἶδον" ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην, καὶ" 
σεισμὸς μέγας ἐγένετο: καὶ ὁ ἥλιος μέλας ἐγένετο" ὡς 
σάκκος τρίχινος, καὶ ἡ σελήνη ὅλη" ἐγένετο ὡς αἷμα. 13 Καὶ 
οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσον εἰς τὴν γῆν ὡς συκῆ 
βαλοῦσα" τοὺς ὀλύνθους αὐτῆς, ὑττὸ ἀνέμου μεγάλου" 
σειομένη. 4 Καὶ ὁ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίον 
ἑλισσόμενος,,)7 καὶ πᾶν ὄρος καὶ νῆσος ἐκ τῶν τόπων 

αὐτῶν ἐκινήθησαν. 

111 εδοθη Ψ3ὲ6, οε νς εδοθησαν ΤᾺ 
211 αὐτοις Μῆ νΞς αὑτοις εκαστω ΜΡ “ “ Θ, (γε νβ εκαστω αὐτῶν 
Μ΄ νς εκαστοις ΤΆ 
311 στολη λευκη ΨϑὲΘ, οε νΞ στολαι λευκαι ΤΆ 
411 αναπταυσωνται ΜΝΟ, ΤΆ νς αναττχαύυσονται Μ5Ρ' “»ἴ΄Α, Οε 
511 ετι χρονον Μ νϑ ετι χρονον μικρον Μ΄ “ Ὁ, ΤΆ Οε ν5 χρονον Εετι 
μικρον Α νϑ5 ἐπὶ χρονον μικρον καὶ 
611 εως Μϑ" 6, σὲ νς ἕου Μ' 4“, ΤᾺ 
711 πληρωσωσι(ν) 3ὲκ νας πληρωσουσι Μ΄ ν5ς πληρωθωσι(ν) ΑΟ, 
ΤΕ (εν 

8117 καὶ ΜΜὃ ϑρῖ γς - Μ᾽ “ 4Θρῖ 6 ΤῈ Οε 

9517 αἀποκτενεσθαι ΜϑΡ' “ ὁ νς αποκτεννεσθαι ΜΡ " κ΄, (εἍε ν5 
αποκτεινεσθαι ΜϑΡΙΑ, ΤῈ νς αἀποκταινεσθαι ΜΡ 

1012 εἰδον Μϑ " “ ορῖ (6, ΤᾺ οἍε ν9 και Μ- οὶ 
"12 καὶ ϑέκο, οὐ νβ. Ἔ δου Α, ΤΆ 

1212 μελας εγενετο ΜΝ νς εἐγενετο μελας Μ΄ 5 ΑΟ, ΤΆ Οε 
1312 ολη Μὸ 4Θ,Οενς -μῦ “ 9,ΤῈ 
1413 ἐπεσον ΞΨ9ὲ νς ἐπεσαν 6, ΤΆ Οε 
1513 βαλουσα Μ' “δ' νς βαλλουσα Μϑ Καὶ ν5 βαλλει Μ' “"' Α΄, ΤΆ Οε 
νς αποβαλλει Μ΄ 
1613 ἀνεμου μεγαλου Μϑ "5 “ν' ας (βἐμειγαλοῦυ ίογ μεγαλου ΝΜ), Οε 
ν5 μεγαλου ανεμου Μ" 4 “ρἱ͵ ΤΆ 
1714 ελισσομενος Μϑ Καὶ ν5 ειλισσομενος Μδὅ ν5 ελισσομενον Μ5 “ ΑΟ, 
Οε νβ ειλισσομενον Μ', ΤΆ | 
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15 Καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ μεγιστᾶνες καὶ οἱ 
χιλίαρχοι καὶ οἱ πλούσιοι! καὶ οἱ ἰσχυροὶ καὶ πᾶς δοῦλος καὶ 
ἐλεύθερος" ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς 
πέτρας τῶν ὀρέων. 16 Καὶ λέγουσι τοῖς ὄρεσι καὶ ταῖς 
πέτραις, “Πέσετε ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ 
προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τῷ θρόνῳ“ καὶ ἀπὸ τῆς 

ὀργῆς τοῦ ᾿Αρνίου! 17 Ὅτι ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τῆς 
ὀργῆς αὐτοῦ," καὶ τίς δύναται σταθῆναιϑ΄ 

ΤΗΘ δραίρθα οἵ [ςγδ9] 

- Καὶ μετὰ τοῦτο εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας 
ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς, κρατοῦντας τοὺς 

τέσσαρας ἀνέμους τῆς γῆς, ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τῆς 

γῆς, μήτε ἐπὶ τῆς θαλάσσης, μήτε ἐπί τι δένδρον. 2 Καὶ 
εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα ἀττὸ ἀνατολῆς ἡλίου, 

ἔχοντα σφραγῖδα Θεοῦ ζῶντος. 

Καὶ ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις, οἷς 
ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, 3 λέγων, 

“Μὴ ἀδικήσητε τὴν γῆν, μήτε τὴν θάλασσαν, μήτε τὰ 
δένδρα, ἄχρις οὗ σφραγίσωμεν τοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ 
ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν." 4 Καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν 
τῶν ἐσφραγισμένων, ἑκατὸν καὶ τεσσαράκοντα τέσσαρες 

115. οἵ χιλιαρχοι καὶ οἱ πλουσιοι 3391 6, τ΄ νς. οἱ πλούσιοι καὶ Οἱ 
χιλιαρχοι Μ', ΤΆ 
215 και οἱ ιΙσχυροι 3ϑὲας, Οε νς και ισχυροι αὶ ν5 -- Μϑρ'ὶ νς καὶ οἱ 
δυνατοι ΤΆ 
315 και ελευθερος Μϑὃ ἢ ΑΟ, (ε νξς και τας ελευθερος Μ' “ “, ΤΆ νϑ5 
-- μῈ 

416 τω θρονω Μϑ 5 κὶ νΞς του θρονου Μ᾿ 4 ΑΟ,ΤΆ ὦ, 
517 αὐτου 33) 4, ΤᾺ νς αὐτῶν ΝΟ, Οε 

61 και 39ὲκ, ΤᾺ νβ -- ΑΌ, ον 
71 τουτοΜ6, Οε νς ταυτα Μ΄ "5, ΤΆ 
81 τι δενδρον Μἢ ὃ Ο νς παν δενδρον Μ- “ ὃ κ, ΤΆ Οἐ νς δενδρον Α 
92 ἀναβαινοντα 3ὲ 6, οε νΞς ἀαναβαντα ΤᾺ 
103. ἀχρις ουὅ Μ, ΤᾺ νϑ5 αχρι ΜΡ ΑΟ, Οε νβ αχρις Νὶ νς αχρις αν Μ΄ 

745 ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ 7:5-ὃ 

χιλιάδες' ἐσφραγισμένωνΖ ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν ᾿Ισραήλ: 

5 Ἔκ φυλῆς ᾿Ιούδα δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμέναι͵,2 
᾽Εκ φυλῆς ᾿Ρουβὶμ" δώδεκα χιλιάδες,7 
Ἔκ φυλῆς Γὰδ δώδεκαϑ χιλιάδες͵,7 

6 ᾿Εκ φυλῆς ᾿Ασὴρ δώδεκαϑ χιλιάδες,7 
κ φυλῆς Νεφθαλεὶμῦ δώδεκαξ χιλιάδες͵,7 
᾽Εκ φυλῆς Μανασσῆ δώδεκαϑ χιλιάδες,7 

7 ἰᾷΕκ φυλῆς Συμεὼν δώδεκα!" χιλιάδες!" 
κ φυλῆς Λευὶ δώδεκαξδ χιλιάδες͵,7 
Ἔκ φυλῆς ᾿Ισαχὰρ᾽"2 δώδεκαδξδ χιλιάδες͵,7 

8 Ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκαδ χιλιάδες,7 
κ φυλῆς ᾿Ιωσὴφ δώδεκα χιλιάδες," 
κ φυλῆς Βενιαμὶν δώδεκα" χιλιάδες ἐσφραγισμέναι."" 

'4 εκατον και τεσσαρακοντα τεσσαρες χιλιαδες ΜϑΡὶ ἢ ο γς ρμδ 
χιλιαδες Μέρί͵ ΤᾺ νς εκατον τεσσαρακοντα ὃ χιλιαδες Α ν5 εκατον 
και τεσσερακοντα τεσσαρὲεὲς χιλιαδες (Ο ν5Ξ εκατον τεσσεράκοντα 
χιλιαδες Ν᾿ νς εκατον τεσσαρακοντα τεσσαρας χιλιαδας ΜΡ' νς 
εκατον τεσσερακοντα τεσσαρες χιλιαδες Οε ν5 -- ΜΡ 
24 εσφραγισμενων ΜΡ " ρὲ γς εσφραγισμενοι Μ- “Ρὶ 95 Θ, ΤΆ (ε νς 
-- -μμΚΡῖ 

35 δωδεκα ΜΡ " “ρὲ ὁ Θ,͵ (γ νϑ ιβ Μϑὶ ο «ρὲ ΤῈ 
45 εσφραγισμεναι Μὃ νς εσφραγισμενοι Μϑ “ 496, ΤᾺ Οε 
55 Ρουβιμ ΜϑΡρὶ “ρἱ 4 ὃ κς Ρουβειμ Μϑρὶ “ρὲ κνς Ρουβειν ΜϑΡ'ὶ νς Ρουβην 
6, ΤῈ Οεἐ 

65 δωδεκα ΜΡ' " δρὶ ϑθρὶ Θ᾽ Ογ νϑ Ιβ ΜΜϑΡ' ς «ρὲ θρὲ, ΤᾺ 
75 χιλιαδες ΜΘ6, Οσε νς Ἑ εσφραγισμενοι Μ΄ “, ΤᾺ 
85. δωδεκα Μϑ5' " ερί Θ᾽, (ὲ νς Ιβ ΜϑΡ' ο 5 ορὶ, ΤῈ 
955 Νεφθαλειμ Μϑ8Ρ' ὃ ς“ 4 ἐς ΤΆ ν5 Νεφθαλιμ Α, Οε νς Νεφθαλι καὶ 
107 δωδεκα ΜϑΡ' " ὁρὶ ας, Οεἐ νβ Ιβ Μϑρ'ὶ ς 4 ορί ΤῈ νς --εκ φυλης 
Συμεων δωδεκακ 
"7 χιλιαδες ΜΑΟ, Οε νς ἐ εσφραγισμενοι ΤῈ νϑ -Ν 
127 Ισαχαρ ϑὲς, ΤΆ ν5 Ισσαχαρ ΝΑ, σε 
138 Ιωσηφ δωδεκα ΜϑΡ' " Φρὶ ας, (γε νβ Ιωσηφ β ΜϑΡ' “ 4 ορὶ ΤῈ νϑ 
Βενιαμιν Ιβ κα 
“8 Βενιαμιν δωδεκα ΜϑΡ' " ορ' Ὁ, ὧχγ. νβ βΒενιαμειν δωδεκα Α νϑ 
Βενιαμιν Ιβ ΜϑΡ' ς 4 ορὶ ΤῈ νς ἰωσηφιβκα 
1558 εσφραγισμεναι Μδὃ νς εσφραγισμενοι Μϑ “ 456, ΤᾺ Οε 
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Α Με! ῖςυαθ ίτοπι 6 γθαΐ Τγου]αίοη 

9 Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδού, ὄχλος πολὺς ὃν ἀριθμῆσαι 

οὐδεὶς ἐδύνατο,2 ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ 

γλωσσῶν, ἑστώτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ 

᾿Αρνίου, περιβεβλημένουςξ στολὰς λευκάς, καὶ φοίνικας" ἐν 

ταῖς χερσὶν αὐτῶν. 10 Καὶ κράζουσις φωνῇ μεγάλῃ, 

λέγοντες, 

“Ἢ σωτηρία τῷ Θεῷ ἡμῶν 

Τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ," 

Καὶ τῷ ᾿Αρνίῳ!" 

ΤΊ Καὶ ττάντες οἱ ἄγγελοι εἱστήκεισαν κύκλῳ τοῦ θρόνου 

καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων, καὶ 

ἔπεσον" ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ" ἐπὶ τὰ πρόσωπα!" 

αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ Θεῷ, 12 λέγοντες, 

“᾿᾿Αμήν! Ἧ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία 

Καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ ἰσχὺς 

Τῷ Θεῷ ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν." 

13 Καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων, λέγων μοι, 

“Οὗτοι οἱ περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς λευκάς, τίνες εἰσί, 

καὶ ττόθεν ἦλθον 
14 Καὶ εἶπτον"2 αὐτῷ, “Κύριέ μου, σὺ οἶδας.“ 

19 αριθμησαι 33ὲ νς. Ἑ αὐτον Μ“Ρ' 6, ΤΆ Οε 

29 εδυνατο Μϑϑ “ Ὁ, Οε νς ηδυνατο Μϑ 5 ", ΤΆ 

390 εστωτας Μϑ ὃ ὁ νς εστωτες Μ᾽" “Ρ' ΝΑ, ΤΆ ΟἍε νβ εστωτῶων Μϑρ' Ὁ 

40 περιβεβλημενους Μϑ ἢ “"᾽ 6, οἐ νς περιβεβλημενοι Μ’ “ “ν᾽, ΤΆ 

59 φοινικας Μϑὃ “ ὅ κἘνς φοινικες Μῦ " Α΄, ΤᾺ Οὗ 

610 κραζουσι(ν) 33 6, οσε νβ κραζοντες ΤᾺ 
710 τω θρονω Μδϑ "5 " ὁρῖ Θ᾽, οἐε νβ του θρονου Μέ ΞΡί͵ ΤᾺ 

8171 εἰστηκεισαν Ψὲ, οἵ νς Ιστηκεισαν Α ν5 εστήηκισαν ( ν5 

ιστηκισαν δὶ νς εστηκεσαν ΤΆ 
911 ἐπεσον 3ὲ, ΤᾺ νΞ ἐπεσαν Θ, Οε 

1011] αὐτου Μὲ ὃνς -Μ’ 596, ΤᾺ Οε 
111 τα προσωπα Μὲ 6, (οε νΒ προσωπον ΤΆ 

1214 εἰπτον Μ νϑ ειρηκα Μ' " ΚΑ, ΤῈ ὧἍ 
1314 μου 3έκο, οὐ νς -- Μϑρ' α, ΤᾺ 

747 ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ 7:15-8:3 

Καὶ εἶττέ μοι, 

“Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης, 
Καὶ ἔπλυναν' τὰς στολὰς αὐτῶν 
Καὶ ἐλεύκανανΖ ἐν τῷ αἵματι τοῦ ᾿Αρνίου. 

15. Διὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ, 

Καὶ λατρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ 

αὐτοῦ. 

Καὶ ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ σκηνώσει ἐπ᾽ αὐτούς. 
16 Οὐ πεινάσουσιν ἔτι, 

Οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι͵," 

Οὐδ᾽ οὐ" μὴ πέσῃ ἐπ᾽ αὐτοὺς ὁ ἥλιος, 
Οὐδὲ πᾶν καῦμα. 

17 Ὅτι τὸ ᾿Αρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου ποιμαίνειδ 
αὐτοὺς 

Καὶ ὁδηγεῖ αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆςδ πηγὰς ὑδάτων. 
Καὶ ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν 

ὀφθαλμῶν αὐτῶν." 

σθνθηΐῃ 564]: Ργθίμαθ ἴο ἴῃ δθνθη Ἰγιπηρθῖς 

Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν ἑβδόμην, ἐγένετο 
σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς ἡμιώριον. 2 Καὶ εἶδον τοὺς 

ἑπτὰ ἀγγέλους οἱ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἑστήκασι, καὶ 
ἐδόθησαν αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγγες. 

3 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθε καὶ ἐστάθη ἐπὶ τοῦ 

θυσιαστηρίου," ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν. Καὶ ἐδόθη αὐτῷ 
θυμιάματα πολλά, ἵνα δώσει ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων 

114 ἐπσλυναν ΜΜϑρ' ἢ ς 46 νΑ, ΤῈ ΟἍγ νς επσλατυναν ΜδϑΡ' 

214 ελευκαναν Μῆ" νς τ΄αυτας Μ'" “ “ ΝΑ, (γε νς ἔστολας αὐτῶν 
ΤΕ 

315 τω θρονω Μδϑ ὃ νς του θρονου ΜΡ “ “ ΝΑ, ΤῈ Οε 
416 ετι Μ' ““Θ,ΤῈ εν -Μῦ"“ 
516 ουδ οὐ Μ νς οὐδε Μ “"' κᾳ, ΤῈ (ε 
517 πτοιμαινει Μδ8 " νς ποιμανεῖ Μ'" “ ὁ ΝΑ, ΤῈ ΟἍ 
717 οδηγει Μϑ " νς οδηγησει Μ" 5 5 ΝΑ, ΤΈΆ Οε 
817 ζωης ϑένα, Οε νς ζωσας ΜΡ, ΤΆ 

917 εκ ϑὲέας, ογ νς ἀπο Μ΄ ν, ΤᾺ 
107 οτε 3ὲκ, ΤᾺ νς οταν ΑΟ, Οε 

3 του θυσιαστηριου 339 κ, ογ΄ νς το θυσιαστηριον Μ΄ Α, ΤΆ νβ5 του 
θυσιαστηριον Ὁ 
123 δωσει ΜϑΡ'ὶ "ὁ. σ“ Θ᾽, (ε νς δωση ΜϑΡ 5, ΤΆ 
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πάντων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ 

θρόνου. 4Καὶ ἀνέβη ὁ καπνὸς τῶν θυμιαμάτων ταῖς 

προσευχαῖς τῶν ἁγίων ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου ἐνώπιον τοῦ 

Θεοῦ. 5 Καὶ εἴληφεν ὁ ἄγγελος τὸν λιβανωτὸν καὶ ἐγέμισεν 

αὐτὸν ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν 

γῆν. Καὶ ἐγένοντο βρονταὶ καὶ φωναὶ καὶ ἀστραπαὶ; καὶ 

σεισμός. 
6 Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας 

ἡτοίμασαν ἑαυτοὺς: ἵνα σαλπίσωσι. 

Εἰγοῖ Τγτυγηροῖ: νϑρϑίδιί.οη δίγωςκ 

7 Καὶ ὁ πρῶτος ἐσάλπισε, καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ 

μεμιγμένα ἐν’ αἵματι, καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν: καὶ τὸ τρίτον 

τῆς γῆς κατεκάη" καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη καὶ 

πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη. 

σροοηπα Τγαπηροῖ: Τῆὴ6 5685 δίγαςκ 

8 Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ὡς ὄρος μέγαϑ 

καιόμενον ἐβλήθη εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον 

τῆς θαλάσσης αἷμα. 9 Καὶ ἀπέθανε τὸ τρίτον τῶν 

κτισμάτων ἐν τῇ θαλάσσῃ, τὰ ἔχοντα ψυχάς. Καὶ τὸ 

τρίτον τῶν πλοίων διεφθάρη .ὅ 

ΤΗΪγα Τγαπγροϑῖ: ΤῊ νναῖθις δίγαοκ 

10 Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμττάς, καὶ ἔπεσεν 

ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν 

'5. βρονται και φωναι καὶ αστραπαι Μδῆ ἢ Ν, Ογ νβ φῶώναι και 

βρονται και αστραπαι Μ' “ “, ΤΆ ν5 βρονται και ἀστρατπαι Και 

φωναι Α 
26 εαυτοὺυς ψΨ, ΤΕ ν5 αὐτοὺς ΝΑ, ΟΥ 

37 πρωτος ΜΙ͂ΝΑ, (γε ν56 Ἑαγγελος Μ' ", ΤΆ 
47 εν Ψίκα, οε νς -- Μθ, ΤΆ 

57 και το τριτον τῆς γης κατεκαη ΨὲκΑ, ΟΥ ν5 -- ΤΆ 

68 μεγα Μἢὸ “ ν5 ἐπῦυρι Μ “ " ΝΑ, ΤΆ Οε 
79 κτισματων Μϑ " “4 ϑρὶ γς ἐ των Μϑ “Ρ᾽' κα“, ΤΆ ΟἋ 

80 διεφθαρη Μϑὸ " “»'͵ ΤΆ ν5 διεφθαρησαν Μ" “ “οἱ κα" (κε 
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ὑδάτων. ΤΊ Καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται ὁ "Αψινθος." 
Καὶ ἐγένετοξ τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἄψινθον, καὶ 
πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν ὑδάτων ὅτι 
ἐπικράνθησαν. 

Ρουτγίῃ Τγαπηροῖ: ΤῊΘ Ηράνθης δίγαςκ 

12 Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἐπλήγη τὸ 
τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον 
τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν καὶ τὸ τρίτον 
αὐτῆς μὴ φάνῃ ἡ ἡμέρα, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως. 

12 Καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ πετομένου" ἐν 
μεσουρανήματι, λέγοντος φωνῇ μεγάλῃ, “Οὐαί, οὐαί, οὐαὶ 
τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς, ἐκ τῶν λοιττῶν φωνῶν τῆς 
σάλπιγγος τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόντων σαλπίζειν!" 

ΕΙΠΉ Τγτυαπηροί: ΤῊ ἰοομοῖς ἔγοπ ἴῃ 6 ΑΡγος 

Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ εἶδον ἀστέρα 
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς τὴν γῆν. Καὶ ἐδόθη 

αὐτῷ ἡ κλεὶς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου. 2 Καὶ ἤνοιξε τὸ 
φρέαρ τῆς ἀβύσσου," καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος 
ὡς καπνὸς καμίνου καιομένης. Καὶ ἐσκοτίσθη δ ὁ ἥλιος καὶ ὁ 
ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος. 3. Καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ 
ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν. Καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἐξουσία, ὡς 

111 οΑψινθος 33) 4, ον νβ Αψινθος Μ", ΤᾺ νβ Αψινθιον Ν" 
2171 εἐγενετο ἀπ αν Οε νβ γινεται Μϑρὶ, ΤΆ νβ λεγεται καὶ εγενετο 
»Ὲ 

312 το τριτον αὑτης μη φανη η ημερα Μ νς το τριτον αὑτων μη 
φανη η ημερα ΜΡ νς η ημερα μη φανη το τριτον αὑτης Ν, (τ ν5 η 
ημερα μη φανη το τεταρτον αυτῆς Α νξ ἢ ημερα μη φαινη Το 
τριτον αὑτης Μ" “Ρ'͵, ΤᾺ ν5 η ἡμερα μη φαινη Με νς η ἡημερα ἴινα μη 
φαινῆ Το τριτον αὑτῆς Μ΄ νΞς η ημερα οὐκ εφαινεί(ν) το τριτον 
αὐτης Μ 
413 ἀετου ΜΝΑ, (γε νς ἀγγελου Μ΄ “5, ΤᾺ 
513 πετομενου Ξ33ὲ κα, Οε νς πετωμενου ΤΆ 
513 μεγαλη Μϑ" 5 ΝΑ, ΤΆ (ε ν5 ἕτρις Μ᾿ ὅ 
713 τους κατοικουντας Μϑ ἢ Ν,, (ε ν5 τοις κατοικουσιν Μ' 454, ΤᾺ 
82 καὶ ηνοιξε(ν) το φρεαρ τῆς αβυσσου Μ “ 4Φ΄Α,ΤΗῊ Οενς -Μὸκ 
952 καιομένης Μ νς μεγαλης Μ΄ 5 ΝΑ, ΤΆ Οε 
1902 ἐσκοτισθη 3ὲκ, ΤᾺ ν5 εσκοτωθη Α, Οε 
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ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς. 4 Καὶ ἐρρέθη αὐταῖς 

ἵνα μὴ ἀδικήσωσι' τὸν χόρτον τῆς γῆς οὐδὲ πᾶν χλωρὸν 

οὐδὲ πᾶν δένδρον, εἰ μὴ τοὺς ἀνθρώπους οἵτινες οὐκ 

ἔχουσι τὴν σφραγῖδα τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. 

5 Καὶ ἐδόθη αὐταῖς" ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς, ἀλλ᾽ ἵνα 
βασανισθῶσιδ μῆνας πέντε. Καὶ ὁ βασανισμὸς αὐτῶν ὡς 
βασανισμὸς σκορπίου ὅταν τοαίσῃ ἄνθρωπον. 6 Καὶ ἐν ταῖς 

ἡμέραις ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν θάνατον καὶ 
οὐ μὴ εὑρήσουσιν αὐτόν: καὶ ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν, 
καὶ φεύξεταιδ ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ θάνατος 3 7 Καὶ τὰ ὁμοιώματα 
τῶν ἀκρίδων ὅμοια ἵπτοις ἡτοιμασμένοις εἰς πόλεμον, καὶ 

ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι χρυσοῖ, καὶ τὰ 
πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώττων. ὃ Καὶ εἶχον 
τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν, καὶ οἱ ὀδόντες αὐτῶν ὡς 
λεόντων ἦσαν. 9 Καὶ εἶχον θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς, 
καὶ ἡ φωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν ὡς φωνὴ ἁρμάτων 

ἵππτων πολλῶν τρεχόντων εἰς πόλεμον. 10 Καὶ ἔχουσιν 

οὐρὰς ὁμοίας σκορπίοις, καὶ κέντρα. Καὶ" ἐν ταῖς οὐραῖς 
αὐτῶν ἐξουσίαν ἔχουσι τοῦ" ἀδικῆσαι τοὺς ἀνθρώπους 

Ι4 αδικησωσι(ν) 33ὲ κ, ΤᾺ νς αδικησουσιν Α, Οε 

24 ανθρωπους ΝΑ, σε νς Ἔμονους Μ΄, ΤΆ 

34 αὐτῶν Μ, ΤῈ νΞ-ς -- Μ΄ 9Ρἷ κα, Οε 

45 αὐὑταις 9ὲ, ΤᾺ ν5 αὑὐτοις ΜϑΡ' ΚΑ, ΟΥ 

55 βασανισθωσι(ν) 33ὲ, ΤᾺ νΞ βασανισθησονται Μ᾽ ΧΑ, Οε 

65 παιση Με, ΤᾺ Οε νβ πληξη Μρὶ νς πέση ΝΑ 

70 ου μη ευρησουσιν Μδϑ " ὁρὶ κ»͵ ον νβ οὐ μη ευρωσιν Μ" 4 ἐρίᾳ νς οὐχ 

ευρησουσιν ΤᾺ 

8ρ φευξεται 39), ΤΕ νς φεύγει Μ᾿ Α, (γε ν5 φυγη ᾿ὶ 

956 απ αὐὑτων Οο θανατος Μ νϑ5 ο θανατος απ αὑὐὑτων Μ' “ ΚΑ,ΤΕΆ 

ἰὴ 

107 χρυσοι Μδϑ “ ν5 ομοιοι χρυσω Μδ “ 5 κΑ, ΤΆ Οε 

10 καὶ Μϑὸ “να, γ ν9 -μῦῇ δε Κς ην ΤΆ 

1270 εξουσιαν εχουσι(ν) του Μϑ “ ν5 και εξουσιαν εχουσιν ΜϑΡὶ γς 

και η εξουσια αὐτῶν Μ΄, ΤΆ νς η εξουσια αὑτῶν Μϑ ΝΑ, Οε 

751 ΚΕΝΈΕΙΑΤΙΟΝ 9:11-16 

μῆνας πέντε, ΤΊ ἔχουσαι βασιλέα ἐπ᾽ αὐτῶν ἄγγελον τῆς 
ἀβύσσου: ὄνομα αὐτῷ “Εβραϊστὶ ᾿Αββαδών,Σ ἐν δὲ τῇ 
᾿Ελληνικῇ ὄνομα ἔχει ᾿Απολλύων. 

12 Ἢ οὐαὶ ἡ μία ἀττῆλθεν. ᾿Ιδού, ἔρχεται ἔτι δύο οὐαὶ 
μετὰ ταῦτα. 

οἰχίῃ Τγτυπηροῖ: ΤῊ Αηρθίς ἔτοπη ἴΠ 6 Ευρῇτγαΐθς 

12 Καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἤκουσα φωνὴν 

μίαν ἐκ τῶν τεσσάρων" κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ 

χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, 14 λέγοντος5 τῷ ἕκτῳ 

ἀγγέλῳ, ὁ ἔχων’ τὴν σάλπιγγα, “Λῦσον τοὺς τέσσαρας 
ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ 
Εὐφράτῃ. 15 Καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ 
ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ εἰς τὴν ἡμέρανϑ καὶ μῆνα καὶ 
ἐνιαυτόν, ἵνα ἀποκτείνωσι τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων. 
16 Καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν" στρατευμάτων τοῦ ἵπττου" μυριάδες 

'ΤΊ εχουσαι βασιλεα ἐπ αὑτων αγγελον της αβυσσου Μϑ “ νς και 
εχουσι βασιλεα ἐπ᾿ αὑὐτων ἀγγελον της αβυσσου Μϑ νΞς και 
εχουσιν ἐπ αὑτων βασιλεα τον αγγελον της αβυσσου Μδ ὁ νς 
εχουσιν ἐπ᾿ αυὑτων βασιλεα τον αγγελον της αβυσσου ψμ27͵ Οε νς 
εχουσιν ἐπ αὐτῶν βασιλεα τον αἀρχονταὰ τῆς αβυσσου τον 
αγγεξλον Α ν5 εχουσιν εαὐὑτων τον βασιλεα τον αἀγγελον της 
αβυσσου δὶ ν5 και ἐεχουσιν εφ αὐὑτων βασιλεα τον ἀγγελον της 
αβυσσου ΤΆ 
211 Αββαδων ΜϑΡ' “οἱ 4 ἐγς Αββαδδων Μ'Ρ'ὶ νς Αββααδων Μδϑ νς 
Αβαδδων ΝΑ, ΤΆ Οε ν5 Βαττων γ}57 
311 εν δε Ψϑὲ νς και εν Μ᾿ γ47κΆ, ΤῈ Οε 
412 ἐρχεται Μὃ "5 μέ κ'Α, (ε νβ ἐρχονται Μ5 ὅ 9, ΤΆ 
513 τεσσαρων 939ὲ, ΤᾺ [0Ὑ] νς - μ΄ μήῖζᾷᾳ νς -μιαν εκ των 
τεσσαρῶὼν κερατων δ" 
514 λέγοντος Μδὃ νς λεγουσαν Μῦ “ 45 μή͵ ΤῈ νς λεγοντα ΝΈΑ, Οε 
714 ο ἐεχων 39ὲγό7κα, οὐ νβ τω εχοντι Μδϑ νς ος εἰχε ΤΆ 
515 και εἰς τήν ημεραν Μϑὃ ὃ νς και την ημεραν Μϑ ὅ νς και ημεραν 
ΜϑψγΊΑ, ΤῊ γε νς --ν 
916 των 9ὲγμέκα, ογ νς -- ΤᾺ 

1016 'πτττου Μ νς 'ιππικου Μ΄ 5 γψένα, ΤΆ (ε 
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μυριάδων: ἤκουσαξ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν. 17 Καὶ οὕτως εἶδον 

τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁράσει καὶ τοὺς καθημένους ἐττ᾽ αὐτῶν, 

ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις. 

Καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν 

στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον. 

18 Ὑπὸ τῶν τριῶν πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ 

τρίτον τῶν ἀνθρώπων, ἀπὸ“ τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ καπνοῦ 

καὶ τοῦ θείου τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῶν στομάτων 

αὐτῶν. 19 Ἣ γὰρ ἐξουσία τῶν ἵππτων7 ἐν τῷ στόματι 

αὐτῶν ἐστιἥῇ καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν: αἱ γὰρ οὐραὶ αὐτῶν 
ὅμοιαι ὄφεωνϑ ἔχουσαι κεφαλάς, καὶ ἐν αὐταῖς ἀδικοῦσι. 

20 Καὶ οἱ λοιττοὶ τῶν ἀνθρώπων, οἱ οὐκ ἀπεκτάνθησαν 

ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις, οὐ" μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων 

τῶν χειρῶν αὐτῶν, ἵνα μὴ προσκυνήσωσι" τὰ δαιμόνια, καὶ 

τὰ εἴδωλα!" τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ" καὶ τὰ 

λίθινα καὶ τὰ ξύλινα, ἃ οὔτε βλέπειν δύναται" οὔτε ἀκούειν 

οὔτε περιπατεῖν: 21 καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν φόνων 

αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν φαρμάκων" αὐτῶν οὔτε ἐκ τῆς 

πορνείας αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν κλεμμάτων αὐτῶν. 

γον ᾿ 
116 μυριαδες μυριαδων Μ νϑ5 δυο μυριαδες μυριαδων ΜϑΡὶ 

ΤᾺ νβ δυο μυριαδων μυριαδας καὶ ν5 δις μυριαδες μυριαδων ΜΡ Α, 

ον να μυριαδας Μϑρὶ 
216 ηκουσα 3ὲέγμέῆκα, οὐ νς και ηἠκουσα ΤΆ 
318 απο των τριωὼν πληγων τουτων ϑ3 Α΄, ον ν56 απὸ των τριων 

τούτων ΜϑΡ' νς αἀπτοὸ τῶν πληγῶν τούτων δὰ ν5 ῃ. Τῶν γ πληγων 

μ᾽ νς ὑπο τῶν τριῶν πληγων τούτων ΤᾺ ᾿ 
418 απο Μὃ ὃνς εκ Μϑ “5 5 μή76, ΤΆ Οε 
518 καὶ ΜΝΑ, Οὐ νς εκ Μῆ γής, ΤᾺ 

618 και 39ὲ Θ, οὐ νς Ἐ εκ Μό 9 γῆ, ΤᾺ 
719 η γαρ εξουσια των 'ππων Ῥ9ϑέκο, οὐ. ν5 η γαρ εξουσια των 

τοτων Α νξ ἢν γαρ η εξουσια τῶν ᾿πτῶν Μ7 νΞς αἱ γαρ εζξουσιαι 
αὐτῶν ΤᾺ 

819 εστι(ν) 33ὲ μ476, σε νς εἰσι ΤΆ 
9519 οφεων Μϑ ἢ ϑρῖ νς οφεσιν Μ" “ ρὲ μήῖ760͵, ΤῈ ΟἵΥ 
1020 οὐ 3) νΞ οὔτε Μ᾿ Α, ΤΆ νβ οὐδε γμ47Ν, ΟΥ 

20 προσκυνησωσι(ν) ,3ὲ, ΤᾺ ν5 προσκυνησουσιν ψή276, Οε 
1220 και τα εἰδωλα 39ὲ 6, οΥ νς και εἰδωλα ΤῈ νς -- μ.7 
1320 και τα χαλκα Μϑ “ 4 9 μήας0 (ΜΝ), ΤΆ Ογ ν5 - Μϑἢ 

1420 δυναται Μϑ8 “ μ47͵ ΤᾺ νς δυνανται ΜΡ 456, σε 

1521 φαρμακων Μϑὃὸ ἢ γμῖκο, Οσ. νς φαρμακειων Μ΄ “ 5, ΤΕ νϑ5 
φαρμακιὼν Α 
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ΤΗ6 ΜιΙρῃϊγ Απηρϑὶ ννῃ [ἢ 6 ϑεζγοί! 

Ί Καὶ εἶδον' ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ, περιβεβλημένον νεφέλην, καὶ ἡ ἶρις ἐπὶ τῆς 
κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, καὶ οἱ 
πόδες αὐτοῦ ὡς στύλοι πυρός, 2 καὶ ἔχων ἐν τῇ χειρὶ 

αὐτοῦ βιβλίον ἀνεῳγμένον. Καὶ ἔθηκε τὸν πόδα αὐτοῦ 
τὸν δεξιὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης,7 τὸν δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τῆς 
γῆς,7 3 καὶ ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ ὥσπερ λέων μυκᾶται. Καὶ 
ὅτε ἔκραξεν, ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν 
φωνάς. 4 Καὶ ὅτε ἐλάλησαν αἱ ἑπττὰ βρονταί,8 ἔμελλονϑ 
γράφειν. 

Καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, λέγουσαν ,}9 

“Σφράγισον ἃ ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, καὶ μὴ αὐτὰ 

γράψῃς." δ Καὶ ὁ ἄγγελος ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τῆς 
θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ἦρε τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὴν 

δεξιὰν" εἰς τὸν οὐρανὸν 6 καὶ ὥμοσε"" τῷ ζῶντι εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων, ὃς ἔκτισε τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν 
αὐτῷ, καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ 
ἐν αὐτῇ, ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται:"" 7 ἀλλ᾽ "" ἐν ταῖς ἡμέραις 

11 εἰδον Μϑ “ 4 ϑρί γς Ἑ αλλον Μ9 95 γῖ76, ΤῈ Οὐ 
21 η ιρις Μμψή7͵ (ε νϑ ιρις Μ', ΤΆ νϑ ιριν Μ΄ νς ηιρῆης Ὁ νβ ηιρεις 
νς η θριξ "Ὁ" 
31 αὐτου 33)9ὲ 5476, οε νς --ΤᾺ 

42 εχων Μϑ ὃ Ὁ, Οε νς εἰχεν Μ" ὁ ες, ΤῈ 
52 βιβλιον Μϑὸ "μ΄ 7"4 κς βιβλιδαριον Μ΄ 4 (νς βιβλαριδιον Μερίπ"Α, 
ΤῊ (ε 

62 ἀνεωγμενον Μϑ “ ὅ, ΤΆ νΞ ηνεωγμενον Μϑ " μή "όνο, Οε νος --α 
72 τῆς θαλασσης . ... της γῆς δὲν Ὁ Ογ νς τὴν θαλασσαν ... την 
γην ΤΆ 

84 βρονται 3,3᾽ 5476, οὐ νς - τὰς φωνας εαυτων ΤᾺ 
934 ἐεμελλον Μϑρ' " ο 4 ϑρὶ καὶ ΤῊ νς ημελλον ΜδϑΡ' ϑρῖὶ ας, (Ἂ νϑς καὶ 
ημελλον αὑτα μή7 
Ι)4 λεγουσαν 33 6, οε νς λεγουσης γ57 νς Ἐμοι ΤΆ 
"4 μη αὑτὰ γραψης Μϑ ἢ" Ὁ, Οε ν5 μη αυτας γραψις μΆ7"4 γς μετα 
ταῦυτα γραφεῖς Μ" 5 ὁρὲ γς μη ταυτα γραψης ΜϑΡρὶ͵, ΤΆ 
"25 την ϑεξιαν δ)} νότας, γεν - Μμϑρὶ Α, ΤΆ 
136 ὠμοσεί(ν) Μδϑ ἢ" ὁρῖ γμόήμεγς Ἔεν Μ" “ ἐρῖ ας, ΤῈ Οε 
146 οὐκετι εσται 39ὲ᾽ γό"αας, Οὐ νς οὐκετι ἐστιν ΚΝ νς οὐκ εσται ΕετΤι 

Μϑρὶ, ΤᾺ 

157 αλλ 33ὲγ476, οἵ νβ αλλα ΤΆ 
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τῆς φωνῆς τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου, ὅταν μέλλῃ σαλπίζειν, 

καὶ ἐτελέσθη' τὸ μυστήριον τοῦ Θεοῦ, ὡς εὐηγγέλισε: 

τοὺς δούλους αὐτοῦ τοὺς προφήτας." 

Ιοῆη (οηϑαπῆθς ἴῃ6 δοτζγοῇ! 

ὃ Καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, τιάλιν λαλοῦσα 
μετ᾽ ἐμοῦ καὶ λέγουσα,5 “Ὕπαγε, λάβε τὸ βιβλιδάριον" τὸ 

ἀνεῳγμένον ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ 
τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.“ 9 Καὶ ἀπῆλθον πρὸς τὸν 
ἄγγελον, λέγων αὐτῷ δοῦναί ἥμοι τὸ βιβλιδάριον .2 

Καὶ λέγει μοι, “Λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό' καὶ πικρανεῖ 

σου τὴν κοιλίαν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς 
μέλι.“ 10 Καὶ ἔλαβον τὸ βιβλίον" ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ ἀγγέλου 

καὶ κατέφαγον αὐτό, καὶ ἦν ἐν τῷ στόματί μου ὡς μέλι 

γλυκύ. Καὶ ὅτε ἔφαγον αὐτό, ἐπικράνθη ἡ κοιλία μου. 

ΤΊ Καὶ λέγουσί " μοι, “Δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ 
λαοῖς καὶ ἐπὶ" ἔθνεσι καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσι πολλοῖς." 

"7 και ετελεσθη Μὸ "ἢ μήθ, (ε νς και τελεσθη Μό 9, ΤΆ νϑς 
τελεσθη Μ-“ 
27 ὡς Μϑῦ ὁ γή70, ΤᾺ γε ν5 ο Μ" “ 
37 ευηγγελισεί(ν) Μὸ ἢ “ν᾽ Ὁ, ΤΆ (ἐγ νβ ευηγγελισατο Μ' ὅ νς 
ευηγγελησε ΜεΡὶ 
47 τους δουλοὺυς αὐτου τοὺς προφητας Μ νξ5 τοις αὐτου δούλοις 
τοις προφηταῖς Μϑδ νς τοὺς εαυὐτοῦυ δούλους τοὺς προφητας Με 
ΑΟ, (γε νβ τοὺς εαυτου δούλους και τοὺς προφητας μ΄ 7"ὅκ νς τοις 
εαυτοὺυ δούλοις τοις προφηταῖις ΤΆ 
58 λαλουσα Μϑὲε, ΤᾺ νΞ λαλουσαν ΜϑΡ' 6, Οε 
68 λεγουσα 939ὲ, ΤᾺ νς λεγουσαν ΜϑΡ' 6, ΟΥ 
78 βιβλιδαριον 33ὲ νς βιβλαριδιον Μ᾽ ΚΝ, ΤᾺ ν5 βιβλιον ΑΟ, Οε 
ὅ8 ἀανεωγμενον Μϑ “ 4 ορὶ μ47 γς ηνεωγμενον Μϑ 5“Ρ᾽ 6, ΤΆ Οε 
8 του ὍΝ 6, Ογτ ν9 -- ΤῈ 
109 απηλθον 33ὲ πο, ΤᾺ νς ἀπηλθα ψ΄7Α, Οἵ 
"9 δουναι Μδ ἢ μ276, (Οε νς δος Μ" “ “, ΤᾺ 
129 βιβλιδαριον ϑϑὲ νς βιβλαριδιον Μ᾽ Ο, ΤΆ Οε νϑ5 βιβλιον γ7Ν νς 
βιβλαριον Α" 
1310 βιβλιον Μδ ἢ κὶ νς βιβλιδαριον Μ’ “ νς βιβλαριδιον Μ᾿ Α, ΤΆ ΟΥ 
να βιβλιδιον μή 
.411 λεγουσι(ν) Μϑ ἢ μένα, Οε νβ λεγει Μ- ὁ 5, ΤΆ 
1511 ἐπί 3)} νς -- Μὲ γ476, ΤΆ Οε 
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(οα Επλροννθίς Ηἰς ἵννο νν]πθοςος 

Ί Ί Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ, λέγων! 
“Ἔγειρε καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ 

θυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ. 2 Καὶ τὴν 
αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξω, καὶ μὴ αὐτὴν 
μετρήσῃς, ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσι. Καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν 
πατήσουσι μῆνας τεσσαράκοντα καὶ δύο." 3 Καὶ δώσω τοῖς 
δυσὶ μάρτυσί μου, καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας 
διακοσίας ἑξήκοντα περιβεβλημένοι σάκκους." 

4 Οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι καὶ αἷξ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον 
τοῦ Κυρίου τῆς γῆς ἑστῶτες.ὃ 5 Καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλειϑ 
ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ 
κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν. Καὶ εἴ τις θέλει αὐτοὺς 
ἀδικῆσαι, οὕτως" δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι. 6 Οὗτοι 
ἔχουσι τὸν οὐρανὸν ἐξουσίαν κλεῖσαι, ̓2 ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ 

" λεγων Μϑ" γήῖᾳ, ΤΆ Ογ νβ και εἰστήκει ο ἀγγελος λεγων Μ5 “ νς 
καὶ φωώνη λεγουσα Μ νς λεγει Ν 
21 εἐγειρε ΜϑΡὶ δρὶ ἀρὶ ὁ μάζμαᾳ, Οὗ να εγειραι ΜϑΡὶ Βρὲ ς ἀρ ΤᾺ 
32 εξωθεν Μδ “ ὁ ἐρὶ μά7ᾳ͵ ΤᾺ (ε νς εσωθεν Μϑ 5Ρ' κὉ 
12 εξω Μϑὃ ὁΡὶ μ47 ΤῈ νς εξωθεν Μ5 “ 4 ϑρὶ , Οὺ νς εσὼ Ν 
"2 τεσσαρακοντα και δυο Μὃ νς τεσσαρακοντα δυο Μϑ, ΤΆ ν5 μβ 
Μ’ “ὁ γμῖ γς τεσσεράκοντα δυο καὶ νς τεσσερακοντα και δυο Α, 
[ου] 
54 αἱ δυο ελαιαι καὶ αἱ Μδὃ “ 4 ὁρὶ͵ ΤῈ (χγ νς αἱ δυο ελαιαι και Μϑ νς 
ΟΙ δυο ελαιαι καὶ δ" νς αἱ Μϑρ' νς αἱ δυο αὐυλαιαι καὶ αἱ Α νϑ αἱ δυο 
αλαιαι καὶ αἱ 
74 του Κυριου ΜΝΟ, (ε νβ του Θεου Μδ 5, ΤΆ νς Κυριου Α 
84 εστωτες Μϑ ἢ 6, Οε νς εστωσαι Μ- “ 5, ΤᾺ 
55 αὐτοὺς θελει ας, οὐ. νς θελει αὐτοὺς ΜῇῬ Ν᾽ νς αὐτους 
θελησει μ΄ νς αυτους θελη ΤᾺ 
1θ5 θελει αὑτοὺς αδικησαι ΜΟ νξ5 θελει αὑτοὺς ἀποκτεῖναι Μ΄ νς 
θεληση αὐτοὺς αδικησαι Α, Οε ν5 θεληση αδικησαι αὑτοὺς Ν᾽ νϑ 
θελησει αδικησαι αὐτοὺς μ47 νς αὐτοὺς θελει αδικησαι Μ' νϑ 
αυτους θελη αδικησαι ΤΆ 
"δ ουτως ϑέμηζκο, οσ νβ οὕτω ΤᾺ νς --α 
126 τον ουρανον εξουσιαν κλεισαι Μὃ " νς εξουσιαν κλεισαι τον 
ουρανον Μ “ ὁ κ͵, ΤΆ ν5 την εξουσιαν κλεισαι τον ουρανον ψέ7Α(, 
(ε 
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τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν: καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν 

ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα, καὶ ττατάξαι τὴν 

γῆν ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν ἐν πάσῃ πληγῇ. 

Τῇ Βραςί ΚΙΠ[|ς [ῃ 6 νν πη θςςος 

7 Καὶ ὅταν τελέσωσι τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ Θηρίον τὸ 

ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει μετ᾿ αὐτῶν πόλεμον" 

καὶ νικήσει αὐτοὺς καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς. 8 Καὶ τὸ πτῶμα 

αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας τῆς πόλεως τῆς μεγάλης ἥτις 

καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα καὶ Αἴγυπτος, ὅπου καὶ ὁ 

Κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη. 
9 Καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν 

καὶ ἐθνῶν τὸ πτῶμαϑ αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς ἥμισυ, καὶ τὰ 

πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφήσουσι" τεθῆναι εἰς μνῆμα." 10 Καὶ 

οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς χαίρουσιν'2 ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ 

εὐφρανθήσονται καὶ δῶρα δώσουσιν" ἀλλήλοις, ὅτι οὗτοι οἱ 

δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 

Ι6 υετος βρεχη τας ημερας της προφητειας αὑτων Μψγ776, Οε νς 
υετος βρεχει τας ημερας της προφητειας αὐτῶν Μδ νς βρεχη 
υετος εν ταις ημεραις αὑτων της προφητειας ΜΡ νς βρεχη υετος 
εν ημεραις αὐτῶν τῆς προφητειας ΤΆ 

26 οσακις εαν θελησωσιν εν πιαση πληγη Μδϑ ὃ νς εν πασῆ πληγη 
οσακις εαν θελησωσι(ν) Μ’ 5 ὁρὶ κα, (γε. νβ εν παση πληγη ὠσάακις 
εαν θελησωσιν ΜΡ νς εν παση πληγὴ οσάακις αν θελησούσιν (Ο νϑ5 
παση πληγη οσακις εαν θελωσιν μ΄7 νς πταση πληγη οσακις εαν 
θελησωσι ΤᾺ 
37 μετ αυὑὐτων πολεμον 9ὲ μή". 6, ογ νς πολεμον μετ αὑτων ΜΡ, 
ΤΆ νς πολεμον Μρὶ 
48 το πτωμα Μδ ΑΟ, Οε νβ τα πτωματα ΜϑῈ " “ “ μήν, ΤΆ 
58 και Μ᾽ “ 4Θ, ΤᾺ Οεἐνς --Μῦ 5 γμ47 
68 αὐτων ϑὲ ας, οτ νβΒ ημων ΤΆ ν5 -- μ47Ν" 
79 βλεπουσιν 39ὲ μό7 "46, ΟΥ νς βλεψουσιν ΤᾺ 
89 το πτωμα Μϑ5 μήν ς, οε νος τὰ πτωματα Μ" ὅ 5, ΤΆ 
39 τρεῖς Ψϑέ νς τρεῖς και Μ΄ μή "ον, ΤΕ Οἵ νϑ τρις καὶ ΑὉ 
109 αφησουσι(ν) Μ, ΤΆ νΞ5 αφιουσι(ν) Μ΄ " 6, Οε 
9 μνημα 9ὲκ", Οὐ νβ μνημιον Ο νϑ μνηματα ΤᾺ 
1210 χαιρουσιν 3,9ὲ μό7κο, Οὐ νς χαρουσιν ΤΆ 
.310 εὐφρανθησονται Μ, ΤΆ ν5 εὐυφραινονταῖι Μϑ " μέ κα" Ὁ, Οε 
.410 δωσουσιν Μϑϑ ἢ νς πτεμψουσιν Μ-" 5 ΑΟ, ΤΆ Οεἐ ν5 πεμπουσιν Μό 
Ἰὼ 
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ΤΗ 6 γνϊίηθοοος Ατὸ Κοοιγγθεῖρα 

11 Καὶ μετὰ τὰς᾽ τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ, πνεῦμα ζωῆς ἐκ 

τοῦ Θεοῦ εἰσῆλθεν εἰς αὐτούς, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς 
πόδας αὐτῶν, καὶ φόβος μέγας ἔπεσεν ἐπὶ τοὺς 
θεωροῦντας αὐτούς. 

12 Καὶ ἤκουσαά φωνὴν μεγάλην" ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 
λέγουσαν" αὐτοῖς, “᾿Ανάβητεξ ὧδε." Καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν 
οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ 
αὐτῶν. 13. ᾿Εν’ ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐγένετο σεισμὸς μέγας, 
καὶ τὸ δέκατον τῆς πόλεως ἔπεσε, καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν 
τῷ σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων, χιλιάδες ἑπτά. Καὶ οἱ 

λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ Θεῷ τοῦ 
οὐρανοῦ. 

14 Ἢ οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν. Ἢ οὐαὶ ἡ τρίτη, ἰδού, 
ἔρχεται ταχύ. 

σρνθηίῃ Τπαπηροῖ: Τῆ6 Κίηραοπ Ρτγος[ί πῆρα 

15 Καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἐγένοντο φωναὶ 

μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ, λέγοντες, 

᾽Τ1Ἱ τας Μϑ " σρὲ μάζας, ΤῈ (ἐν -- Μ᾿ “ρί ἐκ 
271 εἰς αυὐτοὺυς Μὸ " μήν νς ἐπ αυτοὺυς Μ΄, ΤᾺ νβ5 εν αὑτοις Μ΄ Α, 
ον νς αὑτοις ΜΡ Ο 
311 μεγας ἐπεσεν Μϑϑ ἢ" “Ρ' μήν, ΤῊ νβς μεγας ἐπεπεσεν Μ' “"' ας, 
Ογ νβ ἐπεέπεσξ μεγας Μ΄ 
412 ηκουσα 393ὲ}47 νς ηκουσαν 6, ΤΆ ΟΥ 
512 φωώνην μεγαλην ... λεγουσαν Μὃ ἢ" ΑΑ, ΤΆ ν5 φωνης μεγαλης 
εννς λεγούσης Μ “ 5 μέκςο, ΟἋ 
612 ἀναβητε 3ὲ, ΤᾺ ν5 ἀναβατε ψμ476, οε 
713 εν Μὃ νς και εν Μ9 “ 45 μ476, ΤῈ Οε 

813 ἡμερα 9ὲ νς ρα Μ’ 6, ΤΆ Οε 
9514 ἡ οὐυαι η τριτη Ιδου ερχεται Μ νΞ δου η οὐαι η τριτῆ εἐρχέεται 
Μϑρίας, ΤῈ Οε νς Ιδου ἢ τριτη οὐὔαι ερχεται Μ΄ νς η τριτη ιδου 
ερχεται ΜΡρί" γς ιΙιδοὺυ ερχεξται η οὐαι ἢ Τριτη ᾿ὶ νβ εἰδου ἐρχεται ἢ 
οὐυαι η τριτη μ47 "4 

1915 λεγοντες ΜϑΡΙίΑ, (γε νβ λεγουσαι Μϑ8Ρ' ἢ ς 49 μάχης͵ ΤΆ 
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41" Εγένετο ἡ βασιλεία᾽' τοῦ κόσμου, 

Τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, 

Καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων!" " 

16 Καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι οἱ ἦ ἐνώπιον τοῦ 

θρόνου" τοῦ Θεοῦ οἵ κάθηνταιδ ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐτῶν, 

ἔπεσον ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ 

Θεῷ, 17 λέγοντες, 

“Εὐχαριστοῦμέν σοι, 

Κύριε ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ, 

Ὃ ὧν καὶ ὁ ἦν, 
Ὅτι εἴληφας τὴν δύναμίν σου τὴν μεγάλην καὶ 

ἐβασίλευσας. 
18 Καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, 

Καὶ ἦλθεν ἡ ὀργή σου, 
Καὶ ὁ καιρὸς τῶν νεκρῶν κριθῆναι, 
Καὶ δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις σου τοῖς προφήταις 

Καὶ τοῖς ἁγίοις καὶ τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, 
Τοῖς μικροῖς καὶ τοῖς μεγάλοις, 
Καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν." 

115 ἐγενετο η βασιλεια 9ὲ μέζας (βασιλια Ν), ΟΥ νΞ ἐγενοντο αἱ 

βασιλειαι Μ΄, ΤΆ 
215 βασιλευσει Μϑ "Ρὶ “ ὁ μ476͵) ΤΆ (ε νβ βασιλεύει ΜϑΡὶ 4 
316 οἱ εἰκοσι τεσσαρες ΜϑΡ' " ϑρὶ ᾿ς, Οχ νβ οἱ κὃ Μϑρ' “ 4 ὁρὶ μή γς 
ειἰκοσι τεσσαρες ΝΑ νϑ ΟΙ εικοσι και τεσσαρες ΤΆ 
416 οἱ 3ϑὲ κο, ΤᾺ [(ε] νβ -- Μὸ μῖζᾳ 
516 του θρονου Μϑ ὃ νς -- ΑΜ “ κ γῆ6, ΤᾺ Οε 
616 οἱ καθηνται Μδὃ ἢ κ" ν5 καθημενοι Μ-" “ “Α, ΤΆ (ε νβ5 καθηνται 
μης 

716 ἐπεσον Μ"' " ς 4 ἐρὶ γς επεσαν ΜμϑΡὶ ϑρὲ μή76 ΤῈ Οε 

817 ΄"ἣν Μϑ Ὁ 5Α, Οε νβ και γμ27ν" νβ Ἑκαι ο ἐρχόμενος Μ' “, ΤᾺ 
918 τοις μικροις και τοις μεγαλοις 33ὲ, ΤᾺ νβ5 τοὺς μικρους και τους 
μεγαλους Θ, Οε ν5 τοὺς μεικροὺς και τους μεγαλους γ΄ "4 
1018 διαφθειροντας Μϑ “ μέὔκᾳ, ΤΆ (Ἅ ν5 διαφθειραντας Μϑ “ Ο νϑ 
φθειροντας ΜΡ 
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19 Καὶ ἠνοίχθη' ὁ ναὸς τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ 
ὦφθη ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης τοῦ Κυρίου ἐν τῷ ναῷ 

αὐτοῦ. Καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ 

χάλαζα μεγάλη. 

Τῇ ννοπηδη, ἴῃ 6 Ὁῃ Πα πα [Π6 [τάροη 

Ί Καὶ σημεῖον μέγα ὦὥὦφθη ἐν τῷ οὐρανῷ: γυνὴ 
περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν 

ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος 

ἀστέρων δώδεκα. 2 Καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα, ἔκραζεν 

ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν. 3 Καὶ ὥφθη ἄλλο 
σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ: καὶ ἰδού, δριάκων πυρὸς μέγας" 
ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς 

αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα. 4 Καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ 

τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς 
τὴν γῆν. Καὶ ὁ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς 

μελλούσης τεκεῖν, ἵνα ὅταν τέκῃ, τὸ Τέκνον αὐτῆς 
καταφάγῃ. 5 Καὶ ἔτεκεν Υἱὸν ἄρρενα" ὃς μέλλει ποιμαίνειν 
πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ. Καὶ ἡρττάσθη τὸ Τέκνον 

αὐτῆς πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ. 6 Καὶ ἡ 

119 ηἠνοιχθη Μδ νΞς ηνοιγη Μ59 “ 4“ μόνας, ΤΆ (ε νβ ἡνυγη δαὶ 
219 Θεου Μὃ " ὁ μήν, ΤῊ νΞς Το ΜΡΑΟ, σε 
319 του Κυριου Μϑὃ “ μ47 νς του Θεου κ᾿ὶ ν5 αυτου Μ5 “ ὁ ΑΟ, ΤᾺ Οε 

119 αἀστρατται καὶ φωναι και βρονται Μδ “ νΞ ἀαστρατζαι καὶ φωναι 
και βρονται και σεισμος Μ᾿ ΚΑΟ, ΤῈ Οεἐ νβ ἀστρατζἊαι και βρονται 

καὶ φωναι και σεισμος Μδ νς ἀαστραται και βρονται καὶ φωναι και 
σεισμοι Μ 
52 εχουσα 31 Α, ΤΆ νς εχουσα και ΝΟ, Οεἐ νς ἐχουσαν και μ΄ 
62 εκραζεν ὠδινουσα Μ νΞ5 εκραζεν ὠδεινουσα Ο νβ5 κραζει 

ὠδινουσα Με ὅΡ' κ, ΤῊ (γε νβ κραζει καὶ ὠδινουσα Α νϑ κραδει 

ὠδεινουσα ψμ57 ν5ς ὠδινουσα κραζει Μ'Ρ' 
73 πυρος μεγας Μϑ ἢ" Ο νῈ πυρρος μεγας μή7κ νς μεγας πυρος ΜΡ 
ὁρὲ γς μεγας πυρρος Μ" “Ρ' ον Α, ΤΆ Οε 
83 επτα διαδηματα ΜῈ (ζίογ εἐπτα ψ}57) 6, Οε ν5 διαδηματα ΜΡ' νς 
διαδηματα επτα ΤΆ 

95 ἀρρενα 33ὲ μ7κ, ΤᾺ νς αρσεν ΑΟ, Ογ νβ ἀαρσενα Μ" 
'Ι05. προς 9ὲ 6 οὐ νβ -- Μό, ΤΆ 
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γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον ὅπου ἔχει ἐκεῖ! τόπον 
ἡτοιμασμένον ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ ἐκτρέφωσινΞ" αὐτὴν 

ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα. 

ςαίδη Τῆτοννη Ουϊΐ οἱ Ηρᾶνθη 

7 Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ: ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ 

ἄγγελοι αὐτοῦ πολεμῆσαι μετὰ" τοῦ δράκοντος: καὶ ὁ 
δράκων ἐπολέμησε, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, ὃ καὶ οὐκ 
ἴσχυσεν,» οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῷϑδ ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ. 
9 Καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ μέγας, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ 

καλούμενος Διάβολος καὶ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν 
οἰκουμένην ὅλην: ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ 

μετ᾽ αὐτοῦ ἐβλήθησαν. 
10 Καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ 

λέγουσαν," 

“ΠΑρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις 

Καὶ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἡμῶν 
Καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, 
Ὅτι ἐβλήθη" ὁ κατήγορος! τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, 
Ο κατηγορῶν αὐτῶν!" ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν 

ἡμέρας καὶ νυκτός. 

6 εκει 3ϑὲνα, οὐ νς -- Μϑρὶ ᾿ς, ΤΆ 
20 ὑπο Μῆ" νς απο Μ' ὃ Ο, ΤΆ Οε 
36 εκτρεφωσιν Μδϑ “ νβ τρεφωσιν Μϑ “ 5.Α, ΤΆ (εχ νβ τρεφουσιν ΝΟ 
47 πολεμησαι 39ὲ μή7κ νς του πολεμησαι Μ᾿ ΑΟ, ΟΥ νβ ἐπολεμησαν 
ΤΕ 

57 μετα 39Ψὲ μ476, οΥ νε κατα ΤΆ 
6 Ισχυσεν ΜΑ, Οε ν5 ἴΙσχυσαν Μ΄ 5 μος, ΤΆ ν5 ἴΙσχυσαν προς 
αυτον ἡ 
78 οὐδε 3,31 476, σε νς ουὐτε Μ᾿, ΤᾺ 
ὅ8 εὐρεθη αυὐτω Μ νϑ5 ευρεθη αυὐτων Μ᾽ ΑΟ, ΤᾺ Οε ν5 αὐτῶν 
ἐΡΕΠΝ μή γς ευὐρεθη Ἀ" 
99 και Ῥὲμ.7 νς το Μδ 6, ΤᾺ Οε 
1010 εν τω ουρανω λεγουσαν 3ὲγμ76, οὐ νς λεγουσαν εν τω 
ουρανω Μ᾽, ΤΆ 
110 εβληθη Μϑ " ὁ μή76, Οεἐε νς κατεβληθη Μ" ", ΤΆ 
1210 κατηγορος ᾿,9ὲ μέκο, ΤᾺ νβ κατηγωρ Α, (τε 
1310 αυὐτων ΜνΟ, ΤΆ νς αὑυτοὺυς Μὅ “Ρ᾽ μήτᾳ͵ Οε 
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ΤΊ Καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ ᾿Αρνίου 
Καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν, 

Καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου. 

12 Διὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε,' οὐρανοί, 

Καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες’' 

Οὐαὶ τῇ γῇ καὶ τῇ θαλάσσῃ! 2 
Ὅτι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς, ἔχων θυμὸν μέγαν, 

Εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει." 

Τῇ Ὀγᾶροη Ρρισθοιῖθο [Π 6 ννοπηᾶη ᾶἃηα ΠθΓ 5666 

13 Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξε 

τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκε τὸν ἄρρενα. 14 Καὶ ἐδόθησαν τῇ 

γυναικὶ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται 

εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπως τρέφηται" ἐκεῖ 

καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ, ἀπὸ προσώπου τοῦ 

ὄφεως. 15 Καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ 

ὁπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμόν, ἵνα αὐτὴν 

ποταμοφόρητον ποιήσῃ.7 16 Καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί, 

καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιε τὸν ποταμὸν 

ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 1717 Καὶ 

ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθε ποιῆσαι 

πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς τῶν 

τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν 

μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ .ὅ 

"12 εὐφραινεσθε Μϑ " ΝΟ νς Ἔοι Μ' “5 Α, ΤᾺ [(γ] 
212 τη γη και τή θαλασση Μ νϑ5 την γην καὶ τὴν θαλασσαν Μ΄ "“" 

σ, Οε νβ τοις κατοικοῦσι την γην και την θαλασσαν ΜεΡ', ΤΆ νϑ5 εἰς 

την γην και την θαλασσαν ΚΝ νΚς τῆν ἀγάπην και την θαλασσαν Α 
313 ἀρρενα Μιὲγμ47, ΤᾺ νβ5 αρσενα ΝΟ, Οε νς ἀρσεναν ᾳ 
414 γυναικι ΜγνΑή7κ, ΤᾺ νς Ἐαι Μ΄ " ΑΟ, ὧν 
514 ὁοπτως τρεφηται Μ ν5 οπου τρεφεται Μ “ γμ776, ΤΆ Οε 
615 εκ του στοματος αὑτοῦ οπισω τῆς γυναικος »9ὲ (απο ἴοι εκ 

μ47) 6, Οε νβ οπισω τῆς γυναικος εκ του στοματος αὐτου ΜεΡ', ΤᾺ 

715. αὐτὴν ποταμοφορητον ποιησηῆ ϑὲέγμέζκμα, Οὐ νβὸ ταύτην 

ποταμοφορητον ποιηση Μ΄, ΤΆ ν5 ποιηση αυὐτην ποταμοφορητον 

ς 

817 Ιησου 39  γμήζας, Οε νβ του Ιησου Μ'Ρ' νς του Θεου ΝΜ" ν5 του 

Ιησου Χριστου ΤῈ 
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ΤΗῆ6 Βρδςῖ τοπΊ ἴῃ 6 568 

Ί Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης. Καὶ εἶδον 

2 ἐκ τῆς θαλάσσης Θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα 
δέκα καὶ κεφαλὰς ἑτττά,2 καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα 
διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφη- 
μίας. 2 Καὶ τὸ Θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον“ παρδάλει καὶ οἱ 
πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου" καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα 
λέοντος. Καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ 
τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην. 3 Καὶ μίαν ἐκ’ 
τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡσεὶ ἐσφαγμένην εἰς θάνατον, καὶ ἡ 
πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη. Καὶ ἐθαύμασενϑ 
ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ Θηρίου. 

4 Καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι τῷ δεδωκότι" τὴν "2 

ἐξουσίαν τῷ Θηρίῳ: καὶ προσεκύνησαν τῷ ΘΘηρίῳ,᾽ 
λέγοντες, “Τίς ὅμοιος τῷ Θηρίῳϑ Τίς! δύνατος" πολεμῆσαι 
μετ᾽ αὐτοῦϑ΄ 5 Καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ 
βλασφημίαν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία πόλεμον ποιῆσαι" 

11 εσταθην Μϑὲ, ΤΆ νΞ ἐεσταθη ψγ276, οε 
21 κερατα δεκα και κεφαλας επτα Μὲθ6, οε νς κεφαλας επτα και 
κερατα δεκα ΤΆ 
31 ονοματα ΜΑ, [(ε] νβ ονομα Μϑ 5 μήπο, ΤΆ 
42 ην ομοιον Μϑ “ Ὁ, ΤΆ Οε νϑς ομοιον ην Μϑ ὁ νς ομοιον Μϑ μ47 
52 ἀρκου 33ὲ γ476, οε νς ἀρκτου Μ', ΤᾺ 
63 και 93ὲγ976, οἐε νς Ἐ ειδον ΤΆ 
73 εκ 9ὲ γε76, οὐ νς -- Μ᾿, ΤΆ 

83 ὡσειῖ Μ νς ὡς Μό " γμή76, ΤΆ Οε 
33 εθαυμασεν ΜΝ, ΤΆ νς εθαυμασθη Μό 5 μόνα Οὐ νς εθαυ- 
μαστωθης 
04 τω δρακοντι 9ὲγμέήας, οε νς τον δρακοντα ΚΝ, ΤᾺ 
"4 τω δεδωκοτι Μϑὃ “ νς οτι εδωκείν) ΜῈ “4 ὁρὶ μέ, ) Ωγ νς ος 
εδωκεν ΤῈ 
124 την 33ὲγ}476, οε νς -- τὰ 
134 καὶ προσεκύνησαν τω θηριω ΜΝΟ, Οε νς και προσεκύνησαν ΤΟ 
θηριον ΜέΑ, ΤΆ ν9ς --Ιμϑρὶ νς -- καὶ προσεκυνησαν τω θηριω 
λεγοντες τις ομοιος θηριω μ47 
"44 τις Μὅ, ΤΆ νϑ και τις Μῦ “ 69 μ476͵ ον 

154 δυνατος Μδϑ “ νς δυναται Μϑ ὅ 5 γ276, ΤΆ Οε 

65 βλασφημιαν Μδὃ “ ΦΡὲ γς βλασφημα ΜῈ 4Α νς βλασφημιας Μοὶ 
547 κ΄, ΤῈ Οε 
"75 εξουσια πολεμον ποιησαι Μ, ΤΆ νΞς εξουσια ποιησαι Μ' “ὁ 
γΈΑΟ, Οε νβ ποιησαι ο θελειῖ κκ 
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μῆνας τεσσαράκοντα δύο.' 6 Καὶ ἤνοιξε τὸΣ στόμα αὐτοῦ 

εἰς βλασφημίαν᾽ πρὸς τὸν Θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα 

αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ 

σκηνοῦντας.᾽ 7 Καὶ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι πόλεμον" μετὰ 

τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς. Καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ 

πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸνὁ καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος. ὃ Καὶ 

προσκυνήσουσιν αὐτὸν7 πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς 

γῆς, ὧν οὐδ γέγραπται τὸ ὄνομαϑ ἐν τῷ Βιβλίῳ" τῆς Ζωῆς 

τοῦ ᾿Αρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 

9 Εἴ τις ἔχει οὖς, ἀκουσάτω. 

10 Εἴ τις ἔχει αἰχμαλωσίαν, ὑττάγε 

Εἴ τις ἐν μαχαίρᾳ, δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι.᾽: 

Ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων. 

.ι.ωι ι΄ .ς.ς. 

'56. τεσσαρακοντα δυο Μ, ΤΆ ν5 μβ Μ΄ μ3 νς τεσσερακοντα δυο 

ΝΟ νς τεσσεράκοντα Και δυο Α, [( γε] 

20 το Μϑρὶ "Ὁ 46 476 ΤῈ Οε νς - Μϑρ' 

36. εἰς βλασφημιαν Μὲ, ΤᾺ νεῈ εἰς βλασφημιας Μ' Θ, Οε νϑ5 

βλασφημησαι γ΄" 
46 τους εν τω ουρανὼ σκηνουντας ΜΡ, (ε νβ και τους εν τῶ 

ουρανω σκηνουντας Μδό 5, ΤΆ ν5 εν τω ουρανὼ μή 

57 ποιησαι πολεμον Μϑ “ ὅ κ, (ἵγ νϑ πόλεμον ποιησαι ΜΡ, ΤΆ νϑ5 

-- καὶ εδοθη αὐτῶ ποιησαι πολεμον μετὰ τῶν αγιὼν και νικῆσαι 

αὐτοὺς Με γα Ὁ 
67 και λαον Μϑϑ " 4“ ΝΑ, (γε νβ και λαοὺς Ο ν9 -Μ’ δΡ' μή͵ ΤΕ νϑ8 

Ἑκαι λαον αἴΐογ εθνος ΜϑΡ' 
78 αυὐτον Μϑ" 5 μήήηάας, (γε νο αυὑτω Μ' ὅν, ΤῈ 

88 ων οὐ Μϑρὶ "ὁ 46 547 ΤῊ νς ὧν οὐτε Μϑ5' νς οὐ οὐ (Ὁ, (εγ ν5 ὧν ΜΝ" 

νος οὔαι! Α β 

98 το ονομα Μ νϑ το ονομα αὐτου ΑΟ, (γε νβ τα ονοματα Μῇ ", ΤΆ 

νς τα ονοματα αὐτῶν μ47 5»: 

108 τω βιβλιω 331 4, Οἐ νβ βιβλιω Ο ν5 βιβλω κ'" νς τη βιβλω ΜεΡὶ 
νι, ΤΕ 

"10 εχει αἰχμαλωσιαν ὑπαγεῖ Μ᾽ “ νβ εἰς αιἰχμαλώσιαν ατταγει εἰς 

αἰχμαλωσιαν ὑπαγεῖ Μῦ νβ εἰς αἰχμαλωσιαν ὑπάγει Μ΄ “Ρ' Ἀῷ ν5 

αἰχμαλωσιαν συναγεῖ ΜεΡ' νβ εἰς αἰχμαλώσιαν εἰς αἰχμαλώσιαν 

ὑπάγει Α, Οε νς αἰχμαλωσιαν συναγειῖ εἰς αἰχμαλωσιαν ὑπάαγεῖ ΤΆ 

1210 εν μαχαιρα δει αὐτον αποκτανθηναι Μῆ νβῈ εν μαχαιρα 

αποκτενει δει αὑτον εν μαχαιρα αποκτανθηναι Μ' "5, ΤᾺ ν5 εν 

μαχαιρα αποκτεννε! δε! αὑτον εν μαχαιρα αποκτανθηναι Μϑρὶ γς 

εν μαχαιρα αποκτεῖνει δε! αὑτον εν μαχαιρα αποκτανθηναι Μ΄ νϑ5 

εν μαχαιρη αποκτειῖνει δει αὑτον εν μαχαιρη αποκτανθηναι κ᾿ ν5 

εν μαχαιρη αποκτενει δεῖ αὑτον εν μαχαιρη αποκτανθηναι Ο νϑ5 

εν μαχαιρη αποκτανθηναι αὑτον εν μαχαιρη αἀποκτανθηναι Α, Οε 

ι.11 



1.9:115:15 ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 764 

ΤΗ 6 Βραδςῖ γοπῃ [ἢ 6 ἰ απαὰ 

ΤΊ Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε 

κέρατα δύο' ὅμοια ἀρνίῳ καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. 12 Καὶ τὴν 
ἐξουσίαν τοῦ πρώτου Θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ, 
καὶ ἐποίει2Ζ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα 
προσκυνήσωσιξ τὸ Θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ 
πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. 13 Καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, καὶ 
πῦρ ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνῃ" ἐπὶ τὴν γῆνδ ἐνώπιον 
τῶν ἀνθρώπων. 14 Καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς τοὺς κατ- 
οἰκοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ 
ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ Θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ 
τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ Θηρίῳ ὃ εἶχεδ πληγὴνϑ -- καὶ 
ἔζησεν! -- ἀπὸ τῆς μαχαίρας." 15 Καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα 

ς δοῦναι" τῇ εἰκόνι τοῦ Θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ 

᾿ΤΊ δυο Μϑ “ ὅς (β μ57) 6, ΤΆ Οε νς -- Μὸ 

212 εἐποιξει Μὃ “ὁ νς ποιησει Μῦ νς ποιεὶι Μ9 5 γμ276, ΤΆ (ει 

312 τοὺς εν αὐὑτη κατοικουντας ϑέγμῆῖκα, οε νς τους κατοι- 

κουντας εν αὑτη (,χ, ΤΆ 

412 ᾽'να προσκυνησωσι(ν) 33ὲ, ΤᾺ νς ᾽να προσκυνησουσιν ψ37Ά4Ὁ6, Οε 

ν5 προσκυνιν δὶ 

513 καὶ πὺυρ Ινα εκ του ουρανου καταβαινη Μϑ “ νξς ᾿να καὶ πτυρ 

ποιήση εκ του ουρανου καταβηναι Μ' μ37 νς 'Ινα καὶ πὺυρ ποιη 
καταβαινειν εκ του ουρανου ΜεΡὶ κ, ΤᾺ νς 'ινα καὶ πὺρ ποιει 
καταβαινειν εκ του ουρανου ΜϑΡ' νς ινα εν πγλανη ποιη πὺρ εκ του 

ουρανου καταβαίνειν Μ΄ νς 'Ινα καὶ πὺυρ ποιη εκ του ουρανου 
καταβαινειν Α (Ὁ), Οε 

513 ἐπι την γην Μϑ “ μῆ νς εἰς την γην Μϑ “ ὁρὶ 6, ΤΆ Οε νβ ἐπὶ την 
γην αἴϊθι ενώπιον των ανθρώτων ΜΡ 

714 τους ἐμους Μϑ ὃ“ νς --Μ8 ὅ 59 μή76͵, ΤΆ Οε 

514 ο εἰχεί(ν) Μδ “ νβ ος εχει Μ5 “ ὁρὶ μάζας, Οε νϑ ο ἔχει Μϑ' ν, ΤΆ 
"14 πληγην Μδϑ νς την πτληγην Μϑ “ “5 μήέζᾳΑς, ΤΆ Οε νβ πληγης ᾿ὶ 
014 καὶ εζησεν ἀπὸ τῆς μαχαιρας Μὲ νς τῆς μαχαιρας και 

εζησείν) Μ᾽ “ 4 “, ΤΆ ν5 της μαχαιρης και εζησεν Ὁ, Οε ν5 της 

μαχαιρης και ζησας μ47"6 

"15 πνευμα δουναι Μ νς δουναι πνευμα Μ΄ “Ρ' ΚΑ, ΤΆ Οε νς 
πνευμα 
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Θηρίου καὶ ποιήσῃ' ὅσοιξ ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνιξ 

τοῦ Θηρίου ἀποκτανθῶσι." 16 Καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς 

μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς 

πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα 

δώσωσινδ αὐτοῖς χαράγματα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς 

δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τὸ μέτωπον" αὐτῶν, 17 καὶ ἵνα μή τις 

δύναται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, 

τὸ ὄνομα τοῦ Θηρίου" ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 

18 Ωδε ἡ σοφία ἐστίν. .“Ο ἔχων νοῦν! ψηφισάτω τὸν 

ἀριθμὸν τοῦ Θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν. Ὃ 

ἀριθμὸς αὐτοῦ," χξς΄."" 

115 ποιηση Μὲ "Ρὶ « ἀρὶ ὁ 4, ΤᾺ (γ νβ5 ποιήσει ΜϑΡ' “Ρῇ κὶ νβ --ινὰ και 

λαληση η εἰκων του θηριου και ποιηση οσοι ξεαν μη προσκυνησῶσι 

τη εικονι του θηριου 

215 οσοι 3ὲκ, ΤΆ νς ινα οσοι Α, [(ε] 

315 εαν ΜΑ, (τε ν5 αν Μ΄ " κι, ΤΆ 

415 τη εἰκονι 3ϑὲνκ, οε νβ την εἰκονα Μϑϑ' Α, ΤΆ 

515 αποκτανθωσι(ν) Μὸ " 4 “"' μή74“6 Οε νς ιννα αποκτανθωσι(ν) 

Μ- δορὶ ΤᾺ 

616 δωσωσιν ΜϑΡ'ὶ 4 νς δωσουσιν ΜϑΡ' νς δωσιν Μϑ “ “"' 6, (γε ν5 

δωση ΤᾺ 

716 χαραγματα Μϑ " μ47" ν5 χαραγμα Μ" “ “6, ΤᾺ Οε 

8160 της Μ᾽ " ὁ“ γμήΟ, ΤῈ (εν --Μϑ 

916 το μετωπον ΜϑΡ' " ΚΑ, Οὐ νβ των μετώπων Μ" “ " γ΄, ΤΆ ν5 

του μετώωπους 

1017 δυναται ΜϑΡ' 5 δ νς δυνηται Μϑ5' ὃ “ γή76, ΤᾺ Οε 

"117 το ονομα του θηριου 314, οε νς η το ονομα του θηριου μῶ, 

ΤᾺ νς του ονοματος του θηριου Μ΄Ρ' Ο ν5 του θηριου ἢ Το ονομα 

αὐτου καὶ 
7 

1218 νουν 3ὲ Α΄, Οε νς τον νουν ΜϑΡ', ΤᾺ ν5 ουν μή ν5 ους δ" 

1318 ἐστιν ο αριθμος αυὑτου Μϑ ἢ νΞς εστι(ν) και ο αριθμος αὐτου Α, 

ΤΆ (ε νς εστι(ν) και ο αριθμος αὐτου εστι(ν) Μ΄ 4 “Ρ' Ο νβ εστι(ν) 

Μϑρὶ καὶ νς εστιν εστιν δε μ7 

1418 χες 3391μ47, ΤᾺ ν5 εξακοσιοι εἕξηκοντα εξ Α, Ογ νβ εξακοσιαι 

εξηκοντα εξ Νὶ ν5 χξ και 5 Μ'Ρ' ν5ς εξακοσιαι δεκα εξ, Ο 
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ΤΗῊΘ ἀπ ἂπα [ῃ6 144.000 οη Μοιιηΐ Ζίοη 

Καὶ εἶδον, καὶ ἰδού, τὸ' ᾿Αρνίον ἑστηκὸς2 ἐπὶ τὸ Ορος 
Ί 4 Σιών, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἀριθμός, ρμδ΄ χιλιάδες, ἔχουσαι 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ 
γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. 2 Καὶ ἤκουσα 
φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν, καὶ ὡς 
φωνὴν βροντῆς μεγάλης. Καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ὡς 
κιθαρῳδῶν κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν. 3 Καὶ 
ἄδουσιν7 δὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν 
τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων: καὶ οὐδεὶςϑδ 
ἐδύνατο" μαθεῖν τὴν δὴν εἰ μὴ αἱ ρμδ΄" χιλιάδες οἱ 
ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς. 4 Οὗτοί εἰσιν οἵ μετὰ γυναικῶν 
οὐκ ἐμολύνθησαν, παρθένοι γάρ εἰσιν. Οὗτοί εἰσιν" οἱ 
ἀκολουθοῦντες τῷ ᾿Αρνίῳ ὅπου ἐὰν" ὑπάγῃ. Οὗτοι ὑπὸ 
᾿Ιησοῦ" ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώττων, ἀττιαρχὴ τῷ 
Θεῷ καὶ τῷ ᾿Αρνίῳ. 5 Καὶ οὐχ εὑρέθη ἐν τῷ στόματι 
αὐτῶν" ψεῦδος,'" ἄμωμοι γάρ" δ εἰσι.17 

" το Μ᾽ “ρ' Θ, οσ νς -- Μῆ " σρὶ ὁ μ47 ΤῈ 
21 εστηκος Μδϑ “, ΤΆ νβ5 εστος ΜϑΡ' 6, Οε νβ εστως Μῇ δὶ 8 γ47 
31 ἀαριθμος Μϑ ὃ νς --Ο͵᾿ ὁ 5 μ476͵, ΤΆ Οἵ 
41 ρμδὃ Μϑ " “ «οἱ μ47 γς εκατον τεσσαρακοντα τεσσαρες ΜῬ “Ρ'͵ ΤᾺ 
νβ ἕἑκατον τεσσερακοντα τεσσαρες Θ, (ε 
51 το ονομα αὐτου και 93)ὲ μ476, οε νς -- ΤᾺ 
52 ἡ φώνη ην ηκουσα ὡς Μ6, 6Οε νΞς φωώνην ηκουσα ὡς Μδ νς 
φώνην ηκουσα Μ΄, ΤΆ νΞ φωώνην ηκουσα ὡς φωνην ψμ57 
73 αδουσιν Μμήν νς Ἕως Μ΄ 9 Ασ, ΤᾺ [6ε] 
53 οὐδεῖς Μϑρὶ ᾿ς 4 ὁ μάχᾳ͵ ΤῈ Οεγ νβ οὐδε εἰς Μϑρὶ γς οὐδις Ο 
33 εδυνατο Μὃ “ γμ476, Οε νς ηδυνατο Μ5 4 5, ΤΆ 
"03. ρμδ Μ' ΒΡὶ ς 4 ϑρὶ 47 γς ἑκατὸν μδ ΜῬΡ'ὶ νς εκατον τεσσαρακοντα 
τεσσαρες ΜῇϑΡ'͵ ΤΆ νβ εκατον τεσσερακοντα τεσσαρες Α, (τε νϑ 
εκατον τεσσεράκοντα μιαν Ν' ν» εκατον τεσσερακοντα 
Π4 εἰσιν Μ, ΤΆ νς -- Μ' ὁ 6, σε 
124 εὰαν Μδὃ νς αν Μ9 “ 4956, ΤᾺ Οε 
134 ὑπὸ ἰΙησου Μὃὸ “ νς --Μῦ ὅ ὁ μ476, ΤᾺ Οε 
"5. οὐχ ευὐρεθη εν τω στοματι αυὐτων Μδὃ ὃ ν5 εν τω στοματι 
αὐτῶν οὐχ ευρεθη Μ-’ 45 μόνα, ΤΕ Οε 
᾿55 ψευδος 9391 47 "6. Οὐ νς δολος Μ’Ρ', ΤΆ 
165. γὰρ ΗΜ ΤῊ νς - Μϑρὶ ας, σὲ 
175 εἰσι(ν) 39ὲ γ476, οὐ νς. Ἑ ενωπιον του θρονου του Θεου, ΤΆ 
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ΤῊΘ Ρτγοοσἰπγαίϊοης οἵ ΤῆγθΘ Απρϑὶς 

6 Καὶ εἶδον ἄγγελον' πετόμενονξΖ ἐν μεσουρανήματι, 
ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαιβ τοὺς καθημένουςξ 
ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐπὶ" πᾶν ἔθνος καὶ φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ 
λαόν, 7 λέγων᾽ ἐν φωνῇ μεγάλῃ, “Φοβήθητε τὸν Κύριον 
καὶ δότε αὐτῷ δόξαν, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, 
καὶ προσκυνήσατε αὐτὸν τὸν ποιήσανταδ τὸν οὐρανὸν καὶ 
τὴν γῆν καὶ τὴν" θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων." 

ὃ Καὶ ἄλλος δεύτερος" ἄγγελος ἠκολούθησε, λέγων, 
ἔπεσε" Βαβυλὼν ἡ μεγάλη." ᾿Εκ'3 τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ 

τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικε πάντα τὰ ἔθνη." 15 
9 Καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος" ὁ ἠκολούθησεν αὐτοῖς, λέγων 

ἐν φωνῇ μεγάλῃ, ΄“ἘΪ τις προσκυνεῖ τὸ Θηρίον"7 καὶ τὴν 

4" 

'6 ἀγγελον Μὸ “ μήν" νς αλλον ἀγγελον Μ᾿ “ ΑΟ, ΤᾺ (τε νς 
αγγελον αλλον Μ 
26 πετομενον 9ὲ γέ7Ας, οἍ νς τπεταμενον Ναὶ νΚ πετωμενον ΤΆ 
ἦ ευὐυαγγελισαι Μ' ΞΑ0, ΤΆ Οε ν5 ευὐαγγελισασθαι Μ5 “ 4 μ47 γς 
ευαγγελισασθε καὶ 
6 τους καθημενοὺυς Μϑ “ νς ἐπι τους καθημενοὺυς Μὴ μάῆκο, ΟΥ νς 
τοὺς κατοικουντας Μ΄, ΤΆ νβ5 τους καθημενους τους κατοικουντας 
Μ' νβ ἐπι τους κατοικουντας Α 
56 ἐπι Μψμ276, οε ννς -- Μ΄ 5, ΤᾺ 
67 λεγων ϑέὲΑΟ, οε νς λεγοντα μ47, ΤΆ νς -Κὶ 
77 Κυριον Μϑ ὃ νς Θεον Μ- “ 5 γ276, ΤΆ σε 
ὅ7 αὑτον τον ποιήσαντα Μϑ ὅ νΞ τω ποιησαντι Μϑ “ 5 μ476, ΤΆ Οε 
37 τὴν 39ὲγμήῆν νς -- Μϑρὶ ας, ΤΆ ον 
08 δευτερος ἀγγελος Μϑ " ΦῬ' Α νς ἀγγελος δευτερος Μ" “4 ερί͵ σι 
ν5 ἀγγελος δευτερον Ο νϑ5 δευτερος (β μ57) κ᾿ νΞ ἀγγελος ΤΆ 
"8 ἐπεσείν) Μ᾽ ἢ ὁ νς ἐπεσεν επεσεί(ν) Μ᾿ ὅ 5 μ47Ὰᾳ, ΤΆ (ε νς 
- λέγων εἐπεσε(ν) Βαβυλων η μεγαλη εκ τοῦ οἴνου του θυμου της 
ποόρνειας αὐτῆς πεποτικε παντα τὰ εθνη καὶ αλλος αγγελος 
τριτος ηκολουθησεί(ν) κ" 
28 Βαβυλων η μεγαλη ϑὲ μας, Οε νς η μεγαλη Βαβυλων Μ᾽ νς 
Βαβυλων η πολις η μεγαλη, ΤᾺ 
"38 εκ Μϑ " “ ϑρὶ μή κς ῃ εκ Μϑ ΑΟ, (γε νϑ οτι εκ ΜϑΡ', ΤΆ 
"ὃ αὐτης ΜεΡ' ὃ ο 9 μάζας, ΤΆ Οε νβ ταυτης ΜϑΡ' νς αὑτῆς ης Μό 
158 παντα τα εθνη 3,)ὲ ν47 Α΄, Οε νς τα εθνη παντα Μό νς παντα 
εθνη ΤΆ 
29 αλλος αγγελος τριτος ᾿}ὲ μέσας, Οε νς αλλος τριτος αγγελος 
ΜϑΡ'ὶ νς τριτος ἀγγελος, ΤΆ 
.79 προσκύνει το θηριον ᾿,3ὲ μ67"4. (προσκυνι κΜ), Οε ν5 το θηριον 
προσκυνεῖ ΜοΡρὶ͵ ΤᾺ νβΒ προσκύυνει τω θηριω Ο νϑ5 προσκυνεῖ Το 
θυσιαστηριον Α 
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εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει! χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου 

αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ, 10 καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ 

οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν 

τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ. Καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ 

καὶ θείῳ ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἐνώπιον τοῦ 

᾿Αρνίου. 11 Καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας 

αἰώνων ἀναβαίνει-3 καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ 

νυκτός, οἱ προσκυνοῦντες τὸ Θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, 

καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ." 

12 Ὧδε ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν, οἱ τηροῦντες" τὰς 

ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πίστιν ᾿Ιησοῦ.5 13 Καὶ ἤκουσα 

φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης,7 “Γράψον: Μακάριοι οἱ 

νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ᾽ ἄρτι, λέγει ναὶ" τὸ 

Πνεῦμα, ἵνα ἀναπαύσωνταιϑ ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν, τὰ δὲ" 

ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ᾽ αὐτῶν. “ 

Κοαρίηρ ἴῃ 6 ξαῇῃ΄ 5 Ηδενθϑῖ 

14 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδού, νεφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην 

καθήμενον ὅμοιον" Υἱὸν" Σ ᾿Ανθρώπου, ἔχων ἐπὶ τῆς 

Ι9 λαμβανει Μϑ “ 5 μ476, ΤῈ Οεινς το Μ᾽“ 
210 των αγιων αγγελων 33), ΤᾺ νΞ ἀγγελων αγιων Μ' ΝΟ, γε νϑ9 
τῶν αγγελων ᾳ 
3117 εἰς αι'ιωνας αἰώνων αἀναβαινει Μψ΄΄Α, Οε νς εἰς αιωνα αἴωνος 

αναβαινει Μ΄ Ο ν5 εἰς αι'ιωνα αἰώνων αναβαινὼν Μϑδ' ν5 εἰς αιἰιωνα 

αιωνων ἀαναβαινων ΜϑΡὶ νς εἰς εωνας τῶν αἰώνων αναβαινει καὶ ν5 
αναβαινει εἰς αιωνας αἰώνων ΤῈ 
412 ἡ ϑὲ 476, οὐ νς -- ΤΆ 
512 οἱ τηρουντες Μϑ85" μέ7ΆΟ6, Οε νβ των τηρουντῶων Νὶ ν5 ωὡδε Οἱ 

τηρουντες Μ- “ ὁ, ΤᾺ 
612 Ιησου Μϑ ὃ 5 μ476, ΤᾺ (τε νς του ἰΙησου Μ᾿ ν5 ἰησου Χριστου Μ΄ 

713 εκ του ουρανου λεγουσης Μδὃ " γΜή7Α, Οε ν5 λεγούσης εκ του 

ουρανοῦυ δὲ νς εκ του ουρανοῦυ λεγουση Ο" νβ5 εκ του ουρανου 

λεγουσης μοι Μ" “5 “,ΤΆ 
813 λεγει ναι Μδ “ νς ναι λεγει Μ “ 5 ΑΟ, ΤᾺ (κε νβ λεγει μήν" 

913 ἀαναπαυσωνται ᾿'ὲ, ΤᾺ νς αναπαύσονται ΜΥ νε5 αναπα- 

ησονται μΜή76, Οε 
1013 δε Ψ9ὲ, ΤᾺ νς γαρ ψ576, οι 
"14 καθημενον ομοιον Μδ " “"' 4 6, οε νβ καθημενος ομοιος ΜΡ ὁ 

ΤᾺ νς καθημενος ομοιον μ47 
1214 γιον ΜϑΡ' 5 ΝΑ, Ογ νς Υιω ΜϑΡρ' " ο ϑρὶ μά ΤᾺ νϑβ Υιος Μϑϑ' 
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κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν, καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ 
δρέτπτανον ὀξύ. 

15 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ! κράζων ἐν 
φωνῇ μεγάλῃ“ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῆς νεφέλης, “Πέμψον τὸ 
δρέπανόν σου καὶ θέρισον, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα θερίσαι,3 ὅτι 
ἐξηράνθη ὁ θερισμὸς τῆς γῆς.“ 16 Καὶ ἔβαλεν ὁ καθήμενος 
ἐπὶ τὴν νεφέληνξ τὸ δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ 
ἐθερίσθη ἡ γῆ. 

Κρϑαρίηρ ἴῃ6 ατὰρθς οἵ ννγαίῃ 

17 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ 
οὐρανῷ, ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ. 

18 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν" ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου, 
ἔχων" ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός, καὶ ἐφώνησεν ἐν κραυγῇ 
μεγάλῃ τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξύ, λέγων, “Πέμψον 
σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ καὶ τρύγησον τοὺς βότρυας τῆς 
ἀμπέλου τῆς γῆς, ὅτι ἤκμασεν ἡ σταφυλὴ τῆς γῆς.ὃ 19 Καὶ 
ἐξέβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν καὶ 
ἐτρύγησε τὴν ἄμπελον τῆς γῆς, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν 
τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τὸν μέγαν 20 Καὶ ἐπατήθη ἡ ληνὸς 

"15 ναου ΜΑΟ, ΤΆ Οε νς ναου αὑτοῦ καὶ νς ουὐρανου Μδό “ 
215 εν φωνη μεγαλη 3) 6, οε νβΒ φωνη μεγαλη ψμ47 νς εν μεγαλη 
φώνη ΤᾺ 

15. ηλθεν η ὠὡρα θερισαι Μϑ ἢ 4 Α΄, Οε νβ ηλθεν η ὡρα του 
θερισαι Μ“ ν5 ηλθε(ν) σου η ὡρα θερισαι ΜϑΡ' νς ηλθε σου η ὡρα 
του θερισαι ΜϑΡρ'ὶ νς ηλθεν η ὠρα του θερισμου κ᾽ νς εξηλθεν ο 
θερισμος γῆ" γς ηλθε σοι η ὡρα του θερισαι ΤΆ 
416 την νεφελην ΜϑΡ' "“ 46 ς΄, ΤᾺ νβ τη νεφελη ΜϑΡ' νς τῆς 
νεφελης ΝΑ, (ε 
518 εξηλθεν 3ϑέκο, ΤᾺ [Ογ] νς -- γόσησα 
618 ἐχων 339ὲ μ47κ, ΤᾺ νβ ο ἐχων ΑΟ, [6] 
718 εν κραυγη ΜϑΡ' " ορὶ γς κραυγη ΜϑΡ' ς 4 ορῖ (᾽ὶ ΤᾺ νβ κραυη ψμ27 νς 
φῶωνη ΝΑ, Οε 
518 ηκμασεν η σταφυλη της γης Μδῆὸ " νς ηκμασαν αἱ σταφυλαι 
αὐτης Μ’ “9 μόν (Α) Ὁ, ΤᾺ Οε 
9519 εξεβαλεν Μϑ ὃ νς εβαλεν Μ" “ 9 μ476, ΤΆ Οε 
.19 του θυμου του Θεου τον μεγαν Μ᾽ “ ὃ Ὁ, (ε νβ την μεγαλην 
του θυμου του Θεου Μδϑ νΞ9 του θυμου του Θεου την μεγαλην Μϑ Ν, 
ΤΆ νβ5 του θυμου του Θεοῦ τον μεγα Α ν5 του θυμου του Θεου του 
μεγαλου μή 
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ἔξεωθεν' τῆς πόλεως, καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι 

τῶν χαλινῶν τῶν ἵππων, ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων." 

ΡγθΙαα6 ἴο [6 Βον)] ᾿υαδπηθηῖϑδ 

Ί Καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ μέγα καὶ 

5 θαυμαστόν: ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς. ἑπτὰ 

τὰς ἐσχάτας, ὅτι ἐν αὐταῖς ΕἸΕΛΈσΙΠ: ὁ θυμὸς τοῦ Θεοῦ. 

2 Καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην ἢ μεμιγμένην ΤΌΡΙ; Καὶ 

τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ Θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ: καὶ" 

ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, ἑστῶτας ἐπὶ τὴν 

θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχοντας τὰς κιθάρας τοῦ Θεοῦ. 

3 Καὶ ἄδουσι τὴν ῴφδὴν Μωῦσέως͵,ὃ τοῦ ὁ δούλου τοῦ Θεοῦ, 

καὶ τὴν ῳδὴν τοῦ ᾿Αρνίου, λέγοντες, 

“Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, 

Κύριε ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ' 

Δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου, 

Ὃ Βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν! 

4 τΤίς οὐ μὴ φοβηθῇ σε," Κύριε, 

120 εξωθεν Μψ΄ΖΑὉΟ, Οε νς εξω Μϑ "ὃ ν, ΤῈ 

220 χιλιων εξακοσιων ΜϑΡ' " “ ὁρὶ (χειλιων μ7) ΑΟ", ΤᾺ Οε νβ αχ 

ΜϑΡ' θρὶ γς αχς Μ΄ νς χιλιων διακοσιων δ 

32 ὑυαλινην ΜϑΡὶ " 4 ορὶ 6, ΤΆ ΟἍ νβ υελινην ΜοΡ “ ὁρὶ μ47 

42 εκ του θηριοῦ και εκ της εικονος αυὑτου Μϑ “ “ 4 ΑΟ, ΤᾺ (εν εκ 

του θηριου και της εἰκονος αὐτου ψμϑ7"κ νς εκ τῆς εικονος Και ξκ 

του θηριου αυτου Μϑὃ 
52 καὶ Μὃ " μέ "46 Οὐ νς εκ τοῦ χαραγματος αὐτου και Μῇῦ “ 5 νϑ5 

Ἑ εκ του χαραγματος αὐυτοῦ ΤΆ 

62 υαλινην Μδϑ ἢ 4 ὁρὶ 6, ΤᾺ Οε νβ υελινην Μ' “"' μήνα 

72 τας Μδ ὃνς -Μὸῦὸ “ “ς γή76, ΤῈ Οε 
823 Μωυσεως ΜϑΡ' " ϑρὶ κα, οσ. νΒα Μωυσεος ΜϑΡ' “ νΞ Μωσεως Μ' 

ϑρὶ μ47.. ΤῊ νς -- τὴν ὡδην Μωύυσεως του δούλου του Θεου Ο 

93 του 9ϑὲγηῖκα, οὐ νς -- Μ᾽, ΤᾺ 

102 εθνων ϑὲ Α, Οε νΞς αιωνων μῖ7κ᾽ Ὁ νς αγιων ΤΆ 

"4 οὐ μη φοβηθη σε Μ, ΤᾺ νϑ5 οὐ μη φοβηθη Μ " ΑΟ, (κε νβ σε ου 

μη φοβηθη ψμ57 νἘ σε οὐ φοβηθη καὶ 
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Καὶ δοξάσῃ! τὸ ὄνομά σου 
Ὅτι μόνος ἅγιος: 2 
Ὅτι πάντες ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου: 
Ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν." 

5 Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς τῆς σκηνῆς 
τοῦ μαρτυρίου ἐν τῷ οὐρανῷ. 6 Καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ 
ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς οἵἱ ἧσαν 
ἐνδεδυμένοι λίνον καθαρὸν λαμπρόν,8 καὶ περιεζωσμένοι 
περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς. 7 Καὶ ἕν ἐκ τῶν τεσσάρων 
ζῴων ἔδωκε τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς 
γεμούσας τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων. 8 Καὶ ἐγεμίσθη ὁ ναὸς ἐκ τοῦϑ καπνοῦ ἐκ τῆς 
δόξης τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς 
ἐδύνατο εἰσελθεῖν εἰς τὸν ναὸν ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ 
πληγαὶ τῶν ἑτττὰ ἀγγέλων. 

Ί 6 Καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης" ἐκ τοῦ ναοῦ "} λεγούσης 
τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις, “Ὑπάγετε καὶ ἐκχέατε τὰς 

ἑπτὰ" φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν γῆν." 

ἽΠΠΟΣ ΘΟ Μϑρὶ δ ς ορὶ κα, ΤΆ νβ δοξασει ΜϑΡὶ 4 ϑρὶ ας, (ὲ νς δοξισει 
» νι! 

24 αγιος Μϑ ὃ νς αγιος εἰ Μϑὃ νς οσιος Μδὅ 5 6, ΤΆ (τε νϑ εἰ μ47 
34 πταντες Μδὃ ὃ νς παντα τα εθνη Μ- “ 5 μ276, ΤΆ Οε 
45 καὶ ϑὲ μ476, οὐ νς. δου ΤᾺ 
56 οἱ ϑὲας, [0Ἅ] νς -- ΜΆ μή7κ, ΤᾺ 
66 πληγας Μϑ5 νς εκ του ουρανοῦυ Μϑ νς εκ του ναου Μὅ " γμ27 
ΕΟ, ΤῈ Οε 

76 οἱ ησαν Μνς --Μ΄ “ρὲ μ476͵ ΤΆ Οε 
86 λινον καθαρον λαμπρον 33,)͵, ον νβ λινουν καθαρον λαμπρον ψ47 
νς καθαρους λινοὺυς λαμπρους κΚὶ νΚ λιθον καθαρον λαμπρον ΑΟ νϑ 
λινον καθαρον και λαμπρον ΤᾺ 
58 εκ του Μδ89 μή7"Ἃ4 γς -- Μ“ 49 6, ΤᾺ σε 
108 εδυνατο Μδὃ ΑΟ, (ε νβ ηδυνατο Μ5 “ 4 ὁ κ», ΤᾺ 
"8 ἐπτὰα Μέ "Θ, ΤᾺ Οε ν9 -Μ’ 4“ 
"21 φωνης μεγαλης ΜϑΡ' ". 46 κ, ΤῈ νβς μεγαλης φωνης ΜϑΡ' ΑΟὉ, 
(τ 

.31 εκ του ναου ΜῈ “4ΦΘ,ΤΕ Οενς -- Μὃ 
"41 και Μ8ὃ " ϑρῖ 6, ΤῊ οε νς -- Μ-" “ ερὶ 

151 ἐπτα Μθ Θ,Οενς -- Μ᾿ 49, ΤΆ 
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Εἰγοῖ Βονν!: Μα!ρηδηΐ ϑοῦθδ 

2 Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος! καὶ ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ 

εἰςΣ τὴν γῆν, καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ 

τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ Θηρίου καὶ 

τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ.“ 

ςροοηα Βονν: ΤΗΘ 568 Τυτης ἴο Βίοοα 

3 Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐξέχεε" τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς 

τὴν θάλασσαν, καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ’ καὶ πᾶσα 

ψυχὴ ἀπέθανεν ἐν τῇ θαλάσσῃ." 

ΤΗῆΪγα Βονν!: ΤῊ νναΐθις Τωγη ἴο Βίοοα 

4 Καὶ ὁ τρίτοςξδ ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς 

ποταμοὺς καὶ εἰς τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων, καὶ ἐγένετο 

αἷμα. 

5 Καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος, 

“Δίκαιος εἶ, 
Ὃ ὧν καὶ ὁ ἦν, ὅσιος, ̓ 

απ ΘΘΘΞΞὍφΨΦΦἝΦὍμΨμΕμΕμρφρΕρΕρΑ “ΜΚ... ὁ ΠΛ ““'ΙιπὩἰπὐπἰππππππασσσσσαισ 

12 πρωτος Μϑ " “γ476, ΤᾺ Ογ νβ ἕαγγελος Μϑ “ 
22 εἰς Μὸ " γΈέ7ΑΟ, Οε ν5 ἐπὶ Μ" “ 5, ΤΆ ν5 --καὶ ἀπηλθεν ο πρωτος 

και εξεχεε την φιαλην εἰς την γην δ" 

32 ἐπι Μϑ " “οἱ μ476, Οε νϑ εἰς Μ-" “ ὁρί, ΤῈ 
42 τοὺς προσκυνουντας τὴ ξεικονι αὐτοῦ Μᾶς, ογ. νβ8 

προσκυνουντας τὴ εἰκονι αὐτοῦ Μ΄ νῈ τοὺς την εικονα 

προσκυνουντας αὐτου ΜϑΡ' νς τους προσκυνοῦντας την εἴκονα 

αὔὕτου Νὶ ν5 τους τη εἰκονι αυὑτου προσκυνοῦντας ΤῈ 

53 καὶ ο δευτερος αγγελος εξεχεείν) Ψ3ὲ, ΤᾺ νς και ο δευτερος 

εξεχεεν (β ίογ δευτερος μῖ7) Α΄, (γε νϑ εἰς δ" 

63 ψυχη Μδ "ἢ νς ψυχη ζωσα Μ᾿" “ " μήν, ΤΆ ν5 ψυχη ζωης (Ὁ, (τε ν5 

ψυχης ζωης Α 
73 ἀπεθανεν εν τή θαλασση Μ, ΤΆ ν5 απεθανον εν τη θαλασση 

μΉ7να γς ἀαἀπεθανεν ἐπὶ τῆς θαλασσης Τὶ νβ9 εν τη θαλασση 

απεθανείν) Μ΄ νς απεθανεν τα εν τη θαλασση ΑΟ, (ε 

84. τριτος Μϑὸ (γ μ57) 6, ογ ν5 ἕαγγελος Μϑ “ “ ὁ, ΤᾺ 

94 εἰς Μ5 ἢ" ὁρ' ΤῈ νϑ ἐπὶ μή7 νς --Μ' “ ϑθρῖ 6. (ε 

105. δικαιος 3}ὲ ν476, Οοτ νς Ἐ Κυριε ΤΆ 

5 ρ ην οσιος Μϑ "' " ΑΟ νϑ ος ἢν οσιος ΜϑΡ' ν5 ος ἢν και οσιος μή7 

νς οἣν ο οσιος Μϑ"' " 4 ερὶ κΚ οὐ νβ ον καὶ οσιος ΜϑΡ' νβ ο ἣν και ο 

οσιος Μ᾽, ΤΆ 
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Ὅτι ταῦτα ἔκρινας. 
6 ὍΟοτι αἷμα ἁγίων καὶ τροφητῶν ἐξέχεαν, 

Καὶ αἷμα αὐτοῖς ἔδωκας' πιεῖν. 
᾿ΑξιοίΖ εἰσι." 

7 Καὶ ἤκουσα τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος, 

“Ναί, Κύριε ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ, 
᾿Αληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου. 

Εουτγίῃ Βονν!: Μθη Αἰ δεοίοῆρα 

ὃ Καὶ ὁ τέταρτοςξ ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν 
ἥλιον, καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι ἐν πυρὶ τοὺς 

ἀνθρώπους. 9 Καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα 

μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ 

τοῦ ἔχοντος" ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας. Καὶ οὐ 
μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν. 

ΓΙ Βονν!: [αγκηθος δηα Ραίη 

10 Καὶ ὁ πέμπτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν 

θρόνον τοῦ Θηρίου, καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ 
ἐσκοτωμένη: καὶ ἐμασῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ 

πόνου. ΤΊ Καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν Θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ 
τῶν πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν. Καὶ οὐ 

μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν. 

6 α'ἱμα αὑτοις εδωκας 33ὲ γ47, ΤᾺ νΞ α'μα εδωκας αυτοις ᾿ὶ ν5 α'μα 
αὐτοις δεδωκας ΑΟ, [(Ὁε] 
26 αξιοι 339ὲ μόζας, οἵἐ νς οτἊερ αξιοι ᾿ὶ νβ αξιοι γαρ ΤΆ 

37 ηκουσα 33ὲ γν476, οὐ νς Ἐεκ Μϑρὶ νς τ αλλοῦυ εκ ΤΆ 
48 τεταρτος Μ (δ γ΄. 7).406, Οε νβ Ἑαγγελος ΜῈ “ 4“ κ, ΤᾺ 
58 εν πυρι τους ανθρώπους Μϑ ἢ" ϑρὶ γς τους ανθρωποῦς εν πύυρι 
Μ- 4 ὁ Α΄, ΤΆ Οε νβ τους ανθρωώπους πύυρι Ν᾿ 
69 οἱ ἀανθρωτποι Μ ν5 -- Μ’ “6 6, ΤΆ Οε 

79 ἐεχοντος Μϑὸ ὃ ὅ ϑρὲ ᾿ς, ΤᾺ νς Ἔ την Μ- “Ρ' ΝΑ, Οὺ 

810 πεμτττος Μὃ Ὁ, Οε νΞ ἕαγγελος Μϑ “ 49, ΤΆ 
510 ἐμασωντο ΜϑΡ' “ “ρὲ Θ᾽, (γσ νς εμασσωντο ΜΡ ἢ “ν᾽ ὁ, ΤῈ 
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ςἸχίῃ Βονν: Ευρῃταῖθο Ὀτθα ρ 

12 Καὶ ὁ ἕκτος! ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν 

ποταμὸν τὸν μέγαν" Εὐφράτην, καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ 

αὐτοῦ, ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ 

ἀνατολῆςΖ ἡλίου. 13 Καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ 

δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ Θηρίου καὶ ἐκ τοῦ 

στόματος τοῦ Ψευδοπροφήτου πνεύματα ἀκάθαρτα τρία" 

ὡς βάτραχοι.“ 14 Εἰσὶ γὰρ πνεύματα δαιμονίων΄ ποιοῦντα 

σημεῖα, ἃ ἐκπορεύεταιδ ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς" τῆς οἰκουμένης 

ὅλης, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν" πόλεμον τῆς ἡμέρας 

ἐκείνης τῆς μεγάλης" τοῦ Θεοῦ τοῦ Παντοκράτορος. 

15. “᾿Ιδού, ἔρχομαι ὡς κλέπτης. Μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ 

τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιτατῇ καὶ 

βλέπωσι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ." 

16 Καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον 

“Εβραϊστὶ Μαγεδών .᾿2 

ξςρνρηίῃ Βονν]: Τῇ Εαγῖῃ υττογῖγ σῆακθη 

17 Καὶ ὁ ἕβδομος!" ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ" τὸν 

ἀέρα, καὶ ἐξῆλθε φωνὴ μεγάλη ἀπὸ" τοῦ ναοῦ τοῦ 

112 εκτος Μϑ “6 (ς μ47) Θ, ογ νς ἕαγγελος Μ'"“ “ “᾿ς, ΤᾺ 

212 την φιαλην αὐτου ΜΡ " “ 4 ὁ μή70, ΤᾺ (γε νβ αὐτοῦ την φιαλην 
Μμ8Ρ᾽ 

312 μεγαν Μ' " “ο' καὶ νος ἐτον Μῦ “ “οἱ μέας, ΤΆ ὧγ 

412 ἀνατολης Μϑὸ ἢ γμ57 ΚΟ, (γ ν5 ανατολων ΜΕ 45 Α, ΤῈ 

513 ἀκαθαρτα τρια Μϑ5 ν5 τρια ἀκαθαρτα Μ" “ “Ρ᾽ μή76, ΤΆ Οε ν5 

ακαθαρτα Μϑρὶ 

613 ὡς βατραχοι 334, Οε νβ ομοια βατράχοις 0, ΤᾺ ν5 ὠσει 

βατραχους μή ν5 εἰωσει βατραχους δ" ν5 - ΜϑΡὶ 

714 δαιμονιων Μϑ " μ47 ΚΑ, Οε ν5 δαιμόνων Μ' “ 5, ΤᾺ 

814 α ἐεκπορευεται ΜΑ. Οε νβ εκπορευεσθαι Μ΄ " γέ κ", ΤᾺ 

914 βασιλεις 939ὲ μέ7κα, Οὐ ν9 Ἑτης γης Μ'Ρ' ν5 της γῆς καὶ ΤΆ 

1014 τον ένα, οε νς -- Μϑ μή, ΤΆ 

14 της ημερας εκεινῆης της μεγαλης 3ὲ, ΤᾺ νβ της ημερας της 

μεγαλης Νὶ, ον ν5 της μεγάλης ἡμερας ψνῦΓΑ 
1216 Μαγεδων Μϑ “ ν5 Αρμαγεδων Μ" " “"' ΚΑ, (γε νβΒ ἀρμαγεδδων 

ΤΕ 

1317 ο εβδομος Μῆ Α, Οε νβ5 ο εβδομος αγγελος Μ' “ “ “, ΤΆ ν5 οτε 
ΜῈ 

1417 ἐπι Μὸ " ΝΑ, (γε νϑ εἰς Μ" 49, ΤΆ 

1517 απο Μὲ, ΤᾺ νς εκ Μ" ΚΑ, ὧσγ 
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οὐρανοῦ, ἀπὸ τοῦ θρόνου, λέγουσα, “Γέγονε! 18 Καὶ 
ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ βρονταὶ καὶ φωναὶ καὶ σεισμὸς 
μέγας, οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ᾽ οὗ οἱ ἄνθρωποι ἐγένοντοξ 
ἐπὶ τῆς γῆς, τηλικοῦτος σεισμός, οὕτω μέγας. 19 Καὶ 
ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη, καὶ αἱ ττόλεις τῶν 
ἐθνῶν ἔπεσον." Καὶ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ, δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ 
τῆς ὀργῆς αὐτοῦ. 20 Καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγε, καὶ ὄρη οὐχ 
εὑρέθησαν. 27 Καὶ χάλαζα μεγάλη, ὡς ταλαντιαία, 
καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους. Καὶ 
ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν Θεὸν ἐκ τῆς πληγῆς τῆς 
χαλάζης, ὅτι μεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὕτηδ σφόδρα. 

ΤΗΘ ϑεαγί.οῖ ννοπτᾶη ἂπα {ῃ ϑεδγοί Βραςΐ 

Ί 7 Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς 
ἑπτὰ φιάλας καὶ ἐλάλησε μετ᾽ ἐμοῦ, λέγων͵,7 “Δεῦρο, 

δείξω σοι τὸ κρίμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης 

ἐπὶ τῶν ὑδάτων τῶν πολλῶν͵ 2 μεθ᾽ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ 
βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν 

ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς." 3 Καὶ ἀπήνεγκέ με εἰς 

"17 του ναου του ουρανου απο του θρονου Μ, ΤΆ νΞ5 του ουρανου 
από τοῦ θρονου Μ΄ 5 ν5 του ναου απο του θρονου μή“, (γ νς 
του ναοῦ του Θεου Ν 
218 αστρατται και βρονται καὶ φωναι Μμ47 νς ἀαστραπη και φωναι 
και βρονται ΜϑΡ'ὶ νς φωναι και βρονται και αστρατται ΜϑΡ', ΤᾺ νϑ 
αστρατται καὶ βρονται ΜΡ' νς ἀστρατᾳαῖι καὶ φῶναι και βρονται 
Μϑρὶ α, Οὐ νβ βρονται και αστραται καὶ φωναι και βρονται ἈΝ" 
318 σεισμος Μϑ ἢ νβ5 σεισμος ἐγενετο Μ" “ “ μ57 (σισμος ΝΑ), ΤΆ Οε 
418 οἱ ἀανθρώποι εγενοντο Μ, ΤᾺ νς ανοι ἐγενοντο Μ' δὶ δὶ νς 
ανθρωπος ξεγενετο Α, (γε νβ ἀνθρωπος εγενοντο μ47" Ὁ 
519 ἐπτεσον Μϑ8 ἢ “ρὲ ϑρὶ ΤῈ νς ἐπέσαν ΜΜ“Ρὶ 4 ὁρὶ μή7ᾳ, οὐ νς ἐπεσεν 
ΜῈ 

6217 αὐτη Μμϑ8ι Ὀρῖ α ορὶ γς αὐυτης ΜΜμ85ϊ1 Ὀρὶ ς ορὶ μι 6, ΤῊ Οε 

7 λεγων Μμήναᾳ, οε νς Ἐμοι Μϑ 5, ΤΆ 
81 των ὑυδατων των πολλων Μὲ 5, ΤΆ νΞ υδατων των πολλων 
μήτ κς ὑυδατων πολλων Μ5 “ 5 ΧΑ, Οε 
952 οἱ κατοικουντες την γην εκ του οἴνου τῆς πορνειας αὐὑτης 31 Α 
(οικου ἴογ οἴνου ΝΜ"), Ογ. νβ εκ του οἴνου τῆς πορνειας αὑτῆς Οἱ 
κατοικουντες την γην ΜεΡ', ΤΆ 
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ἔρημον ἐν' Πνεύματι. Καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ 

Θηρίον τὸΣ κόκκινον γέμον ὀνόματα βλασφημίας, ἔχον: 

κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα. 4 Καὶ ἡ γυνὴ ἣν" 

περιβεβλημένη πορφυροῦν" καὶ κόκκινον ,7 κεχρυσωμένη" 

χρυσίῳ" καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις, ἔχουσα ποτήριον 

χρυσοῦν" ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς γέμον βδελυγμάτων καὶ τὰ 

ἀκάθαρτα τῆς πορνείας τῆς γῆς." 5 Καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον 

αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον: 

ΜΥΣΤΉΡΙΟΝ 

ΒΑΒΥΛΩ͂Ν Η ΜΕΓΑΛΗ 

Η ΜΗΤΗΡ ΤΩΝ ΠΟΡΝΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΔΕΛΥΓΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ. 

. - ’ -- ψ 12 - 

6 Καὶ εἶδον τὴν γυναῖκα μεθύουσαν τοῦ αἱϊματος"“ τῶν 

ἁγίων,,32 ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων ἰησοῦ. Καὶ 

ἐθαύμασα, ἰδὼν αὐτήν, θαῦμα μέγα. 

Τῇ Μρδηίηρ οἴῃ 6 ννοπηδη δηα ἴῃ Βραϑξί 

7 Καὶ εἶπέ μοι ὁ ἄγγελος, “Διὰ τί ἐθαύμασας ᾿Εγὼ ἐρῶ 

σοι τὸ μυστήριον τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ Θηρίου τοῦ 

13 εν Μ “ 4 ϑρὶ βᾳ, ΤῊ ΟὧἍε νς τω ΜΜϑϑρὶνς - Μϑ 

23 το [ΜμΨ8ὃ Ῥρὶ γς -- Μϑρῖ ς ἀϑ μνμᾷᾳ, ΤῈ ΟἵἍ 

33 γεμον ονοματα Μϑ ὅΡ' νς γεμοντα (οΓ, γεμον τα) ονοματα ΝἾΑ, 

[(γ] νβ γεμον ονοματων Μ5 “ ὁ 9ρὶ, ΤΆ νβ γεμὼων ονοματῶων ΜΡ 

43 εχον ΨΜέ, ΤΆ νβ ἐχὼν Α, (εὐ ν5 ἔχοντα δὴ 
54 ην ἍῆκΑ, σε νς ἡ ΤᾺ 
64 πορφυρουν Μὃ "Ρὶ ΚΑ, Οε ν5 πορφυραν ΜϑΡὶ “ 48 κς πορφυρα 

ΤΕ 

74. κοκκινον ένα, κε νς κοκκινω ΤᾺ 

84 κεχρυσωμενη Μϑ “ 4 ορὶ γς περικεχρυσωώμενη Μῇϑ νϑ5 και κε- 

χρυσωμενη ΝΑ, ΤΆ Οε νβ5 και κεχρυσομενη ΜΡ 
954 χρυσιω Μδ "ἢ Α, (γε νβ χρυσω Μ" ὅ ὁ κ, ΤΕ 
Ι04 πτοτηριον χρυσουν Μϑὸ ἢ ΝΑ, Οε νς χρυσουν ποτηριον Μ' “ 5, ΤᾺ 

"4 τὰ αἀκαθαρτα της πορνειας της γης Μὃ ν5 τα ακαθαρτα της 

πορνειας αὑτῆς Μϑ “ 45, (ἐ νβ τα ἀκαθαρτα της πορνιας αὐτης 

και τῆς γης Κὶ νΞ ἀκαθαρτητος πορνειας αὑτῆς ΤΕ ΠΣ 

16 του αιματος Μδ "Ρὶ νς τω αἱματι Ν' νβ εκ του αἵματος Μ"Ρ' “““ 
ΤΕ ὧν 

136 αγιων Μϑὸ ἢ νς και Μ" “ 5 ΝΑ, ΤῈ (γ 
147 ἐρω σοι Μϑ ΒΑ, Οε νϑ σοι ερὼ Μ' “5 κ, ΤῈ 

777 ΚΕΝΕΙΑΤΙΟΝ 17:8-13 

βαστάζοντος αὐτήν, τοῦ ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ 
τὰ δέκα κέρατα. 8 Τὸ’ Θηρίον ὃ εἶδες ἦν, καὶ οὐκ ἔστι, καὶ 
μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλειαν 
ὑττάγειν.2 Καὶ θαυμάσονται οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν, ὧν 
οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα" ἐπὶ τοῦ Βιβλίου“ τῆς Ζωῆς ἀπὸ 
καταβολῆς κόσμου, βλεττόντων7 ὅτι ἦν τὸ Θηρίον,8 καὶ οὐκ 
ἔστι, καὶ τταρέσται.3 

. 9“ Ὧδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν: Αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ἑπτὰ 
ὄρη εἰσὶν ὅπου ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ᾽ αὐτῶν. 10 Καὶ 
βασιλεῖς εἰσιν ἑπτά." Οἱ πέντε ἔπεσον,:2 ὁ3 εἷς ἔστιν, ὁ 
ἄλλος οὔτω ἦλθε. Καὶ ὅταν ἔλθῃ, ὀλίγον δεῖ αὐτὸν μεῖναι! 
ΤΊ Καὶ τὸ Θηρίον ὃ ἦν, καὶ οὐκ ἔστι, καὶ οὗτος ὄγδοός! 5 ἐστι, 
καὶ ἐκ τῶν ἑπτά ἐστι, καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑττάγει. 12 Καὶ τὰ 
δέκα κέρατα ἃ εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσιν οἵτινες βασιλείαν 
οὔπω ἔλαβον, ἀλλ᾽" ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν 
λαμβάνουσι μετὰ τοῦ Θηρίου. 13 Οὗτοι μίαν ἔχουσι 
γνώμην," καὶ τὴν δύναμιν καὶ 5 ἐξουσίαν αὐτῶν ϑτῷ Θηρίῳ 

τπππυπυὐσππσα πῆ ππσπασσσσ’θϑ ΒΒΒΒ6ΙΝΝΝΝΒΒΒΝΒΟΒΟΒΒΟΘΟΟΟΒΟΝ 

Ι8 το ϑέκα, οὐ νς -- ΤᾺ 
28 ὑπαγειν 33ὲκ, ΤΆ νΞ ὑπάγει Α, σε 
38 θαυμασονται 3 νκ, ΤΆ νς- θαυμασθησονται Α, Οε 
“ὃ την γην Μ' "Ρὶ ϑρὶ γς επτι τῆς γης ΜϑΡ' “ 4 ϑρὶ χκᾳ, ΤΆ Οἵ 
"ὃ το ονομα Μϑ "Ρ' Α, (ὧγ νβ τα ονοματα Μῦρ' 5 46 κ ΤΆ 
“ὃ ἐπι του βιβλιου Μϑϑ "Ρ' νς ἐπι το βιβλιον ΜϑΡ' “ 5 ΚΑ, ΤΆ Οε νς εν 
βιβλω Μ΄ 
“ὃ βλεποντων Μϑ ὃ “ ὁρὶ μᾳ, (γ νβ βλεποντες Μ- “ρ', ΤᾺ 
δδ οτι ην το θηριον Μδ ἢ “Ρ' νς το θηριον οτι ην Μ- “ “ρὶ κᾳ, ΤᾺ Οε 
"ὃ και παρεσται ΜΑ, (ε νς καὶ παρεστι(ν) Μ΄ 5Ρ' νς καὶ παλιν 
πάρεστε δ" νϑ5 καιπὲερ ἐστιν ΤΕ 
09 επτα ορη εἰσιν ϑέκα, ον νβ ορῆ εἰσιν επττα ΜϑΡρ', ΤᾺ 
"10 βασιλεῖς εἰσιν εἐεπτα Μ' ὃ νς βασιλεις επτα εἰσιν Μ᾿ 4 δΑ, ΤᾺ 
Οε νς επτα βασιλεις εἰσιν Ν᾿ 
1210 ἐπεσον ΜϑΡ' " ὁρῖ Κς ἐπεσαν ΜϑΡ' “Ρ' 4 ὁ μᾳ, ΤῈ Οἵ 
1310 ο ένα, οὐ νς και ο ΤᾺ 

"10 δεῖ αυτον μειναι Μδ Κ νς αὐτον δει μειναι Μ᾿ 5 5 Α, ΤΆ (ε νς 
αὔτον μινξ ζει Ν᾿ 
"ΤΊ καὶ ουτος ογδοος Μ᾿ "Ρ' νς καὶ αυὑτος ογδοος Μϑρ' 5 4 6 Ὰ, ΤΆ 
(γ νβ ουτος ο ογδοος Ν᾿ 
1612 αλλ }ὲ, ΤᾺ νς αλλα ΝΑ, Οε 
"713 ἐεχουσι(ν) γνωμην Μδ ἢ νΞ γνωμην εχουσι(ν) Μ- “ 5 ΚΑ, ΤΆ Οε 
1513 καὶ Μϑ Βρί ᾳἍ, οὐ νς την Μῆρὶ - 4θ κ ΤΆ 
"13 αὐτων Δέκα, (σε νς εαὐτων ΤᾺ 
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διδόασιν. 14 Οὗτοι μετὰ τοῦ ᾿Αρνίου πολεμήσουσι, καὶ τὸ 

᾿Αρνίον νικήσει αὐτούς, ὅτι Κύριος κυρίων ἐστὶ καὶ Βασιλεὺς 

βασιλέων. καὶ οἱ μετ΄ αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί.“ 

15 Καὶ λέγει μοι, “Τὰ ὕδατα ἃ εἶδες, οὗ ἡ πόρνη κάθηται, 

λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσί, καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι. 16 Καὶ τὰ δέκα 

κέρατα ἃ εἶδες, καὶ τὸ Θηρίον, οὗτοι μισήσουσι τὴν ττόρνην 

καὶ ἠρημωμένην ποιήσουσιν αὐτὴν καὶ γυμνὴν ποιήσουσιν 

αὐτὴν καὶ τὰς σάρκας αὐτῆς φάγονται καὶ αὐτὴν 

κατακαύσουσιν ἐν πυρί. 17 ᾽Ο γὰρ Θεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς 

καρδίας αὐτῶν ποιῆσαι τὴν γνώμην αὐτοῦ καὶ ποιῆσαι 

γνώμην μίαν" καὶ δοῦναι τὴν βασιλείαν αὐτῶν τῷ Θηρίῳ 

ἄχρι τελεσθῶσιν οἱ λόγοιδ τοῦ Θεοῦ. 18 Καὶ ἡ γυνὴ ἣν εἶδες 

ἐστὶν ἡ πόλις ἡ μεγάλη ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν 

βασιλέων ἐπὶ τῆς γῆς.΄7 

Βαργίοη ἴῃ 6 Οτθϑΐ ἰς ἔα! θη 

Μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον 9 καταβαίνοντα ἐκ 

Ί ὃ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην, καὶ ἡ γῆ 

ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ. 2 Καὶ ἔκραξε ἰσχυρᾷ φωνῇ 39 
λέγων, 

113. διδοασιν ΜΝΑ, γε ν5 δωσουσιν Μ΄ νς δεδωκασιν ΜϑΡ' νς 
διαδιδωσουσιν ΤᾺ 
216 και ϑὲκα, οὐ νς ἐπι ΤΆ 

316 ηρημωμενην Μϑ ἢ “ρἱ ερὶ χκᾳ, ΤΆ (γε νβς ερημωμενην ΜΡ) “ ερὶ 
416 και γυμνην ποιησουσιν αὑτην Μ νΞ καὶ γυμνην Μ΄ “"' κα, ΤΆ 
Οε νος - Μϑρὶ 
"17 καὶ ποιησαι γνωμην μιαν Μῇ "Ρ' ὁ γς καὶ ποιησαι μιαν γνωμην 
Μ’Ρὶ (ποιησε Ν), ΤᾺ Οε νβ και ποιησαι γνώμην αὐτων ΜϑΡ' νς -- Μ΄ 
Α 

517 τελεσθωσιν οι λογοι Μὃ " “"' γς τελεσθησονται οἱ λογοι Μ΄ “ 5": 
ΝΑ, (γε νβ τελέεσθη Τα ρηματα ΤᾺ 
718 ἐπι τῆς γης Μδὃ ν5 της γης Μϑ “ 4 ὁ κα, ΤΆ Οε 
81 μετὰ Μδ ΝΑ, Οε νς και μετα Μῆ " 49, ΤΆ 
51 αλλον ἀαγγελον Μϑ ϑΡὶ ς 4 ορὶ πᾳ, ΤᾺ Ογε νς ἀγγελον αλλον ΜϑΡὶ' 
ϑθρὶ 

Ἰ2Ίσχυρα φωώνη Μ' ὃ κὶ ν5 εν ιΙσχυρα φωώνη Μ" ὁ Α, Οε νβ εν ισχυρα 
φῶώνη μεγαλη ΜεΡ' νΞΚ ᾽Ισχυρα φωνη μεγαλη ΜϑΡ' ν5 εν ᾿Ισχυι φωνη 
μεγαλη ΤᾺ 
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“Ἔπεσεν' Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, 
Καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμόνων,2 
Καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου, 
Καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ 

μεμισημένου.3 
3. ὍΤΙ ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς“ 

Πεττώκασι" πάντα τὰ ἔθνη, 
Καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ᾿ αὐτῆς ἐπτόρνευσαν, 
Καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ 

στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν." 

4 Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν, 

“Ἔξελθε ἐξ αὐτῆς, ὁ λαός μου,7 
να μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, 
Καὶ ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς ἵνα μὴ λάβητε.ὃ 

5. Ὅτι ἐκολλήθησανϑ αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ 
Καὶ ἐμνημόνευσεν αὐτῆς" ὁ Θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς. 

6 ᾿Απόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀττέδωκεν, " 

ττὰὐὰὐἀὀπσασπσσσππ σι πασποσσσασπὁοἔη. ὁ. Ὁ οΠοτΒΒΚῃ...0ΒΝΝΝΝΝΝΒΟΝΝΒΟΝΟΒΟΝΉΟΝ 

'2 ἐπεσεί(ν) Μὃὸ "ρὶ καὶ νς ἐπεσεν επεσείν) ΜϑΡ' ς 4 δᾺ, ΤΆ Οσ 
22 δαιμονων ,ϑὲ, ΤᾺ νβ5 δαιμονιων ΝΑ, Οε 
32 και φυλακη παντος ορνεου ακαθαρτου και μεμισημενου Μϑ ϑρὶ ς 
δ, ΤῈ νβ και φυλακη παντος θηριου ακαθαρτου και μεμεισημενου 
Α νβ και φυλαάκη πάαντος ορνεου ακαθαρτοῦ και μεμισημενου και 
φυλαάκη πάντος θηριου ἀκαθαρτου ΜϑΡ' νς καὶ φυλακη τπάντος 
ορνεου ακαθαρτοῦυ καὶ φυλακὴ παντος θηριου ακαθαρτου και 
μεμισημενου [0] νβ5 και μεμισημενου Μϑ 5“ 
43 τοῦ οινου του θυμου της πορνειας αὐτης Μϑ "Ρ' κα, ΤᾺ (γε νς τοῦ 
θυμου τοῦ οἴνου της πορνειας αὑτης ΜϑΡ' “ 4 ὁ γς τοῦ θυμου της 
πόρνειας αὑτῆς Α νβ5 της πορνιας του θυμου αὑτης Ο 
"3 πεπωώκασι ΜϑΡὶ "' νς πεπτωκασι(ν) Μϑρὶ αὶ νς πεπτωκαν ΑΟ νς 
πέπτωκε Μ' “ν᾽, ΤᾺ νς πεέτποτικε Μ νς πτεττωκαν Οσ 
“4 εξελθε Μ᾽ " Ο ν5 εξελθετε Μ᾿ “ὁ 5, ΤΆ νβ εξελθατε Α, Οχ νς 
εξελθαται καὶ 
74 εξ αυτης ο λαος μου 33ὲᾳ, ΤΆ ν5 εξ αὐτῆς λαος μου ΜϑΡ'ὶ νς ο 
λαος μου ΜϑΡὶ ν5 ο λαος μοῦ εξ αυτῆης δ, Οε 
54 και εκ των πληγων αυτης Ινα μη λαβητε ΜΑ (ΜΝ) (Ο), Οε νς καὶ εκ 
τῶν πληγων αὑτῆς ᾿ινα μη βλαβητε Μ΄ νς ιΙνα μη λαβητε ΜϑΡ' νς 
'Ινα μη λαβητε εκ των πληγων αὐυτης ΤᾺ 
95 εκολληθησαν Ψὲ 6, σε νς ηκολουθησαν ΤᾺ 
105 αυτης Μμϑ8ρι Ὀρὶ ὁ νς -- μϑρι Ὀρὶ 4 6 6, ΤῈ Οε 

"6 απεδωκείν) Μ' " 6, Οε νβ ξυμιν Μ᾿ “5 5, ΤΆ 
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Καὶ διπλώσατε τὰ διτιλᾶ ὡς καὶ αὐτή, 

Καὶ; κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς: 

᾽ν τῷ ποτηρίῳ αὐτῆς ᾧ ἐκέρασε, κεράσατε 

αὐτῇ διπλοῦν. 

7 Ὅσσα ἐδόξασεν αὐτὴν καὶ ἐστρηνίασε, 

Τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν καὶ ττένθος “ 

Ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει ὅτι" 

“Κάθημαιδ βασίλισσα, Καὶ χήρα οὐκ εἰμί, 

Καὶ ττένθος οὐ μὴ ἴδω .΄ 

8 Διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ τιληγαὶ αὐτῆς -“- 

Θάνατος,7 πένθος, καὶ λιμός. 

Καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται, 

Ὅτι ἰσχυρὸς Κύριος ὁ Θεὸς ὁ κρίνας αὐτήν. 

Τῇ ννογ!α Μουτγης Βαργίοπ'ς Γ4]} 

9 “Καὶ κλαύσουσιϑ καὶ κόψονται ἐπ᾽ αὐτὴν" οἱ βασιλεῖς 

τῆς γῆς οἱ μετ᾿ αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ στρηνιάσαντες, 

ὅταν βλέπωσι τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς, 10 ἀττὸ 

μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, 

λέγοντες, 

“Οὐαί, οὐαί," ἡ τπττόλις ἡ μεγάλη Βαβυλών, 

Ἢ πόλις ἡ ἰσχυρά! 

Ὅτι μιᾷ ὥρᾳ 2 ἦλθεν ἡ κρίσις σου." 

6 τα διπλα ὡς και αυτη και ΜϑΡ' νς αὑτη διπλα ΜΡ ἢ“ 49 ΤᾺ νϑ 
τα διπλα ΝΟ, Ογ νς διπλα Α 
20 αυὑτης Μϑ ῬΡὶ κιὶνς -- ΜϑῬρΡὶ ς 4 ὁ ας, ΤΆ ΟἍε 
37 αὐὑτην Μϑ “"' 6, Οε νβ εαυτην Μϑ “ “ οἱ ΤῈ 
47 και πενθος Μϑ “ “»' Θ᾽, ΤᾺ Οὐ νβ -- Μ᾿ “νι 
57 οτι Ψὲθ, οὐ νς -- μϑρὶ ΤΆ 
67 καθημαι ΜΡ “ 4.9 ΤΆ Οε νβ εγὼ καθημαι Μῆ νς καθως ΜεΡ' 
78 θανατος Μ᾽ ὃ νς και Μ᾿ “56, ΤᾺ (τε. 
88 Κυριος ο Θεος ο κρινας Μϑ ϑΡὶ ς ορί τ Οχ νβ Κυριος ο Θεος ο 
κρινων ΜϑΡὶ ορὶ, ΤῊ νς Κυριος ο Θεος ο Παντοκρατωρ ο κρινων Μ΄ 
νϑς ΟΘεος ο κρινας Α νϑ5 οΘεος ο Κύριος ο κρινας δ" 
99 κλαυσουσι(ν) ΜΟ, Οε νς κλαυσονται ΚΑ ν5 κλαυσουσιν αυτην Μ΄ 
νς κλαυσονται αὑὐτην Μ’Ρ'͵ ΤΆ 
109 αὑτην ΜΝΟ, Οε νβ αυὑτη Μ΄ "Α, ΤΆ 
"10 ουαι ουαι Μϑ “ 5 9» Θ᾽, ΤΆ Οε νς ουαι ουαι ουαι Μ5ῆ νΞ ουαι Μ’Ρ' 
1210 μια ρα ϑ3Ψὲ κα, Οε νβ μιαν ὡραν Α νϑ εν μια ὡρα ΜΡ, ΤΆ 
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ΤΊ “Καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς κλαύσουσι καὶ ττενθήσουσιν!" 
ἐπ αὐτῇ,2 ὅτι τὸν γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι: 
12 γόμον χρυσοῦ καὶ ἀργύρου, καὶ λίθου τιμίου καὶ 
μαργαρίτου, καὶ βυσσίνουΞ καὶ πορφυροῦ,5 καὶ σηρικοῦ καὶ 
κοκκίνου καὶ πᾶν ξύλον θύϊνον, καὶ πᾶν σκεῦος 
ἐλεφάντινον, καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου καὶ 
χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ μαρμάρου, 13 καὶ κινάμωμον καὶ 
θυμιάματα, καὶ μύρον καὶ λίβανον, καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον, καὶ 
σεμίδαλιν" καὶ σῖτον, καὶ πρόβατα καὶ κτήνη,͵9 καὶ ἵπτττων 
καὶ ῥαιδῶν," καὶ σωμάτων καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων. 14 Καὶ ἡ 
ὀπώρα τῆς ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς σου" ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, 
καὶ πττάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ ἀττώλετο!β ἀπὸ σοῦ, 
καὶ οὐκέτι αὐτὰ οὐ μὴ εὕρῃς." 15 Οἱ ἔμποροι τούτων, οἱ 

'ἀσὰτὰὰτὰσπὐσπυπὐσππσπππσππσασπσασνσσπσνΠΠΠΠΡΒΝΝΝΝΝΝΝΝΒΝΝΝΝΝΝΝΟΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΒΟΝΘΝΒΒΒΟΝΕΝΝΒΒΝΒΝΝΟΝΝΝΝΝΕΟΝΟΝ 

"ΤΊ κλαυσουσι(ν) καὶ πενθησουσιν Μἢὸ " νς κλαιουσι(ν) και πεν- 
θουσιν Μ- 5 ΚΑ (κλεουσιν (6), ΤᾺ Οε νς κλαυσονται ΜΡ. 
“ΤΊ ἐπ᾿ αυὐτη Μ' “, ΤᾺ νς ἐπ᾿ αὑτην ΜϑΡὶ κ΄, (σὲ νς ἐπ αὐυτης ΜϑΡὶ γς 
ἐφ εαυτοὺς ΜεΡ' νΚ εφ εαυτοις Μ’Ρὶ νς εν εαὐυτοις ΜϑΡ' νς εν αὐτη 
Α 

312 μαργαριτου Ψ), ΤΕ νβ μαργαριτων Μϑρὶ κ, (ε νς μαργαριτας (Ὁ 
ν5 μαργαριταις ᾳ 
412 βυσσινου Μϑ " ΑΟ, Οε νβ βυσσινων κὶ να βυσσου Μ- “ὁ 9, ΤΆ 
512 καὶ πορφυρου ϑ9ὲ νς και πορφυρας Μ5 κ΄, ΤΆ Οε νς --α 
512 σηρικου και κοκκινου 3ὲ, ΤᾺ νβ σιρικου και κοκκινου 6, Οε νς 
κοκκινου και συρικου Μ" 
713 κιναμωμον ΜΡὶ ὃ ς 4 ὁ κα ΤΆ νβ κιναμωμου ΜϑΡὶ νς κιννάμωμον Α 
ς, Οε 

513 καὶ Μ' “ οἱ ΤῈ νβ καὶ ἀμωμον και Μ5 “ 9» 6, ΟΥ 
13 οινον και ελαιον και σεμιδαλιν Μ᾿ 4 5 ΚΑ (ελεον οΓ ελαιον Ο), 
ΤΆ (ἦε νβ5 σεμιδαλιν καὶ οινον καὶ ελαιον ΜϑΡ' νς ελαιον και οινον 
και σεμιδαλιν ΜϑΡὶ νς ελαιον και σεμιδαλιν Μδὸ 
.12 προβατα και κτηνη Μ᾿ " νΞ.κτηνη και προβατα Μ- 5 " 6, ΤΆ 
ζε 

13 ραιδων ΜΡ δρὲ ὁ γς ρεδων ΜΡὶ δρὶ 4 6 6. ΤΆ Οἱ 
.214 της εἐπιθυμιας της ψυχης σου 3ὲ, ΤᾺ νς σου της επιθυμιας 
τῆς Ψυχης σου ΜϑΡ' νς σου της ἐπιθυμιας της ψυχης 6, Οε 
.314 ἀπώλετο Μὸ Βρὶ α΄, Οε νβ ἀπτωλοντο Μϑρὶ “ καὶ νς απηλθεν ΜΆ 
9, ΤᾺ 
"414 αυὐτα οὐ μη ευρης Μδ ν5 ου μη ευρης αυὑτα Μϑ νξ ου μη αυὑτα 
ευρησουσιν ΜϑΡ' ΚΑ, Οε ν5 οὐ μη ευρησουσιν αὑτα ΜϑΡ' ν5 οὐ μη 
ευὐρησεις αυταὰ ΜΝ" “Ρ' γς οὐ μη ευρησης αὑτα ΜΡ', ΤΆ νς αὑτὰ οὐ 
μη ευρησουσιν Ο 
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πλουτήσαντες ἀπ᾽ αὐτῆς, ἀττὸ μακρόθεν στήσονται διὰ 

τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, καὶ κλαίοντες καὶ 

πενθοῦντες 16 καὶ λέγοντες,2 

“Οὐαί, οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, 
Ἢ περιβεβλημένη βύσσον, καὶ πορφυροῦν καὶ 

κόκκινον, 

Καὶ κεχρυσωμένη χρυσίῳ" καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ 

μαργαρίταις! 5 

17 Ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος." 

“Καὶ πᾶς κυβερνήτης καὶ πᾶς ὁ ἐπὶ τότον πλέων καὶ 
ναῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζονται, ἀττὸ μακρόθεν 

ἔστησαν 18 καὶ ἔκραζον, βλέποντες τὸν καπνὸν τῆς 

πυρώσεως αὐτῆς, λέγοντες, “Τίς ὁμοία τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ" 

19 Καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ ἔκραζον 
κλαίοντες καὶ πενθοῦντες καὶ λέγοντες, 

Οὐαί, οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, 
᾽ν ἦ ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες τὰ πλοῖα 

ἐν τῇ θαλάσσῃ 
᾽Εκ τῆς τιμιότητος αὐτῆς! 

Ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη" 

20 “Εὐφραίνου ἐπ᾽ αὐτῇ, οὐρανέ, 

Καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται, 

Ὅτι ἔκρινεν ὁ Θεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς!" 

115 καὶ Μὃὸνς - Μ “5 4966, ΤᾺ Οε 
216 και λεγοντες Μ'Ρ' "ἢ 5 ὅ ϑρὶ ΤῈ νς λεγοντες Μϑρ' Θ,Οεν5 - Μϑρὶ 

316 οὐυαι ουαι Μ- “ 5 6, ΤΆ (ε΄ νς οὐυαι οὐυαι οὐυαι Μϑ νς οὐυαι Μϑὃ 

416 βυσσον Μϑ νς βυσσινον Μϑ “ 49 6, ΤΆ Οε 
516 χρυσιω Μῆ"Α νϑ εν χρυσω Μ" “ ὁ κ, ΤΆ νϑ5 εν χρυσιω Ο, [6] 
616 μαργαριταις Μὲ, ΤᾺ νΞ μαργαριτη Θ, σε 
717 ο ἐπι τοπτον πλεων Μϑ "Ρ' Α(, Οε νς ο ἐπι τον τοπτον πλεων δὶ 

νς Οο ἐπὶ τῶν πλοιων πλεων ΜϑΡ' “ νς ἐπι των πλοιὼν πλεων ΜΕ 
ορῖ γς ἐπι των πλοιων ομιλος Μ5' νς ἐπι των πλοιων Ο ομιλος ΤᾺ 

818 βλεποντες Ψ6, σε νς ορωντες Με", ΤᾺ 

919 κλαιοντες καὶ πενθουντες καὶ Μῆ "Ρ'ὶ “ ορῖί γς κλαιοντες καὶ 
πενθουντες ΜϑΡ' 4 ορὶ μοὶ, ΤᾺ γεν --α 
1019 τὰ Μϑὃ "Ρὶ ς ορῖ 6. Οε νς -- Μϑρὶ 4 ορὶ ΤῈ 
"20 ἐπ αυτη Μ' "Ρ' “ κ΄, Ογ νβ ἐπ αὑὐτην ΜϑΡ' 49, ΤᾺ νβ εν αὑὐτή 
1220 και οἱ «ϑέκα, Οε ν5. -- Μϑὸο, ΤΆ 
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ΕἸ ΠΑΠ ἰγ οἱ Βαργίοπ΄ς ΓΔ]! 

21 Καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλον' μέγαν 

καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασσαν, λέγων, 

“Οὕτως ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυλὼν ἡ μεγάλη 
πόλις, 

. Καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι. 

22 Καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν 
καὶ σαλπιστῶν 

Οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι. 
Καὶ τᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης 
Οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι. 

Καὶ φωνὴ μύλου 
Οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι. 

23 Καὶ φῶς λύχνου 
Οὐ μὴ φανῇ ἐν σοὶ ἔτι.2 

Καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης 
Οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι. 
Οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, 
Ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα 

τὰ ἔθνη. 

24 Καὶ ἐν αὐτῇ αἵματα προφητῶν καὶ ἁγίων εὑρέθη, 
Καὶ ττάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς γῆς." 

121 μυλον 3ὲ, ΤᾺ ν5 μυλινον Α, ΟΥ ν5 μυλικον Ο νϑ5 λιθον κὶ 

222͵ 23 καὶ φωνη μυλοὺυ ου μη ακούσθη εν σοι ετι και φως λυχνου 

οὐ μη φανη εν σοι ετι ΜϑΡὶ “ ορὲ (--εν αδἴζογ φανη (Ο), ΤΆ Οε νϑ και 

φῶωνη μύλου ου μη φανὴη εν σοι ετι ΜῆΡ' νς και φως λυχνοὺυ οὐ μη 

φανη εν σοι ετι Μϑρὶ καὶ νς και φωνη μυλοῦ οὐ μη ακουσθη εν σοι ετι 

(αΙσο --καὶ φωνη νυμφιοῦ και νυμφης ουὅ μη ακουσθὴη εν σοι ετι Μ5) 

Α ν5 και φως λυχνοῦυ οὐ μη ευρεθη εν σοι ετι Μ’Ρ'ὶ νς -- ΜΡΡΙ 

323 οἱ Μὸὃ νς οτι οι Μ “ 49 6, ΤῈ ΟἍ 

423 φαρμακεια Μϑ ΒΡ ς 4 ὁρὶ ΤῈ Οε νβ φαρμακια ΜΡὶ οἱ 6 

524 αἵματα '3ὲ νς α'μα Μ΄ Θ, ΤΆ Οε 
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Ηθανθη ἔχις ονθγ πε ᾿υαρπτοηΐ οἵ Βαργίοη 

10. ταῦτα ἤκουσα ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου 

πολλοῦϑ ἐν τῷ οὐρανῷ, λεγόντων,2 

“᾿᾿Αλληλούϊα! 

Ἢ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα" τοῦ Θεοῦ ἡμῶν' 

2 Ὅστι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ, 

Ὅτι ἔκρινε τὴν πόρνην τὴν μεγάλην 

Ἥτις διέφθειρε τὴν γῆν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς: 

Καὶ ἐξεδίκησε τὸ αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ 

χειρὸς αὐτῆς." 

3 Καὶ δεύτερον εἴρηκεν͵ 

“᾿᾿Αλληλούϊα! 

Καὶ ὁ καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνε!" εἰς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων!" 

4 Καὶ ἔπεσον"! οἱ πρεσβύτεροι οἱ εἴκοσι τέσσαρες" καὶ 

τὰ τέσσαρα ζῷα καὶ προσεκύνησαν τῷ Θεῷ τῷ καθημένῳ 

μετα Μϑ ὃ Θ, Οε νς και μετα Μ" “ ", ΤΆ 
21 ὡς Ψὲ6, οε νς -- Μ5, ΤᾺ 
31 φωνην μεγαλην οχλου πολλου Μὃ " Θ, Οἐε νΞ φώνην οχλου 

πολλοῦ μεγαλην Μῆ, ΤᾺ ν5 φωνην οχλοῦυ πολλοῦ Μ' ν5 φώνης 

οχλου πολλου Μό 
41 λεγοντων ϑὲ Θ, οε νΞς λεγοντος ΤᾺ 
51 η δυναμις και η δοξα Μ νϑ5 η δοξα και η δυναμις Μ' “Ρ' Α΄, (τε νϑ 

η δοξα και η τιμη καὶ η δυναμις Μ’Ρ'ὶ, ΤᾺ ν5 η δυναμις ἈΝ" 

61 του Θεου ψ}} 6, Οε νῈ Κυριω τω Θεω ΜεΡὶ, ΤΆ 

72 διεφθειρε(ν) Μϑ "Ρ' ὁ νς εφθειρεί(ν) ΜῆΡ' 4“ ορὲ τὺ, ΤῈ ὧγ νβ ἐεφθιρεν 

δ νς ἐκρινεν Α ν5 --ητις διεφθειρεί(ν) την γην ΜΡ 

82 εκ ΜΟ6, Οε νς της Μ' “, ΤᾺ 
93 δευτερον εἰρηκεν Μὃ “ νς δευτερον εἰρηκαν Μ΄ " ΝΑ, ΤΆ Οἵ ν5 

δευτερον εἰπαν Ο νβ εκ δευτερου εἰρηκαν ΜϑΡ' νς εκ δευτερου 

ειρηκασιί(ν) ΜΡρὶ 
103 αναβαινει Μ᾿ "Ρ' “ ϑρι Θ᾽, ΤᾺ Οὐ νβ ἀνεβαινεν ΜϑΡὶ νς ἀνεβη Μ΄ 

"4 ἐπεσον Μϑ “νὶ, ΤᾺ νβ επεσαν Μ" “Ρ' 6 Ὁ, ον 

124 οἱ πρεσβυτεροι οἱ εἰκοσι τεσσαρες ΜϑΡ' ἢ ὁρὶ νῷ, Ογ νβ Οἱ 

πρεσβύτεροι οἱ κδ ΜϑΡὶ “ ερὶ γς οἱ κδ πρεσβυτεροι Μ“ νϑ ΟΙ εἰκοσι 

τεσσαρες πρεσβυτεροι Α ν5 οἱ πρεσβύυτεροι Οἱ εἴκοσι ΚΑΙ 

τεσσαρες ΤΆ 
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ἐπὶ τῷ θρόνῳ, λέγοντες, 

“᾿᾿Αμήν! ᾿Αλληλούϊα!" 

5 Καὶ φωνὴ ἀττὸ τοῦ θρόνου ἐξῆλθε,2 λέγουσα, 

“Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν" ἡμῶν, 
Πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ καὶ οἱ φοβούμενοι αὐτόν," 

Οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι! ́  " 

6 Καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ καὶ ὡς φωνὴν 

ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν, 

λέγοντες,7 

“᾿᾿Αλληλούϊα! 

Ὅτι ἐβασίλευσε Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν͵ ὁ Παντοκράτωρ' 

7 Χαίρωμεν καὶ ἀγαλλιώμεθαϑ καὶ δῶμεν" τὴν δόξαν 

αὐτῷ," 

Οτι ἦλθεν ὁ γάμος τοῦ ᾿Αρνίου, 
Καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἡτοίμασεν ἑαυτήν." 

8 Καὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσινον λαμπρὸν καὶ 

καθαρόν,)2 τὸ γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώματα τῶν ἁγίων 

ἐστί." 
9 Καὶ λέγει μοι, “Γράψον: “Μακάριοι οἱ εἰς τὸν" δεῖττνον 

τοῦ γάμου τοῦ ᾿Αρνίου κεκλημένοι" ΄“ Καὶ λέγει μοι, “Οὗτοι οἱ 

4 τω θρονω Μϑ ὃ Ὁ, 6σε νς του θρονου Μ- “ “, ΤΆ 
25 φωνη απο τοῦ θρονου εξηλθεί(ν) Μὃ " Α΄, (ε ν5 φωώνη εκ του 

θρονου εξηλθείν) Μ-“ ὅ 5, ΤᾺ νΞ φωναι εξηλθον εκ του θρονου δ" 
35. τον Θεον Ψ3ὲ, ΤᾺ νΞς τω Θεω ΜϑΡὶ 6, σε 
45 καὶ 33)} 4, ΤΆ [0Ἅ] ν5 -- Ὸ 
55 αὐτον Ψ3ὲ, οὐ νς Ἑκαι Μϑρὶ, ΤᾺ 
66 ὡς Μϑ ῬΡὶ “Ἅκνᾳ͵, ΤῈ Οε νς - Μῦϑρὶ 9 
76 λεγοντες Μϑ "Ρ'ὶ νς λεγοντων ΜϑΡ' ὅ.Α, (γε νβ λέγοντας Μ' “, ΤΆ 
νς λεγουσων καὶ 
ὅρ Κυριος ο Θεος ημων Ψϑὲ, [(.] νβ Κυριος ο Θεος Α, ΤΆ νβ ο Θεος 
ο Κυριος ημων π" νς ο Θεος ημων ΜΡ' 
9597 ἀαγαλλιωμεθα Μϑ δϑΡ' “ ὁρὲ ΤῊ ν5 ἀαγαλλιωμεν ΜΡὶ 4 ἐρὶ πᾳ, ΟἋ 

107 δωμεν Μκπ", ΤΆ ν5 δωσωμεν ΜΗ "»ἴ, (γε, νς δωσομεν ᾳα 
"7 αὐτω Μϑ ϑρὶ ς 444, ΤΆ (ε νς αὐτου ΜϑΡὶ ὁ νς αὐὑτων ΜΝ" 
28 λαμπρον καὶ καθαρον Μ νβῈ λαμπρον καθαρον ΝΑ, (ε νϑ 
καθαρον λαμπρον Μϑ “Ρ' νς καθαρον και λαμπρον ΜΡ, ΤᾺ 
138 των αγιων εστι(ν) ϑὲ κα, οε νβ ἐστι των αγιων Μ“Ρ', ΤΆ 
"49 τον ΜϑΡὶ Ῥρὶ ᾽ς το Μϑ5' ϑρὶ ς ὁ ὁ νᾳ ΤῈ Οἵ 
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λόγοι ἀληθινοὶ τοῦ Θεοῦ εἰσι."΄ 10 Καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν 

τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ. Καὶ λέγει μοι, “Ὅρα 

μή! Σύνδουλός σού εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἐχόντων 

τὴν μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ. Τῷ Θεῷ προσκύνησον! Ἣ γὰρ 

μαρτυρία τοῦ“ ᾿Ιησοῦ ἐστι τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας." 

(ῃτὶςὶ (οπτθς οἡ ἃ ννῃ!θ Ηοῦῖθ6 

11 Καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον, καὶ ἰδού, ἵππος 

λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτόν, καλούμενος Πιστὸς καὶ 

᾿Αληθινός,ὁ καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ. 12 Οἱ δὲ 

ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ φλὸξ πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ 

διαδήματα πολλά, ἔχων ὀνόματα γεγραμμένα, καὶ ὄνομα 

γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός, 12 καὶ 

περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον αἵματι, καὶ κέκληται 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ, Ο Λόγος τοῦ Θεοῦ. 14 Καὶ τὰ 

στρατεύματα τὰ" ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει αὐτῷ ἐπὶ 

ἵπποις λευκοῖς," ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν" καθαρόν. 

15 Καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία 

δίστομος" ὀξεῖα, ἵνα ἐν αὐτῇ πατάξῃ!" τὰ ἔθνη. Καὶ αὐτὸς 

Ι0 του Θεου εἰσι(ν) Μϑ "Α, Οε νϑ εισι(ν) του Θεου Μ- “ " κ", ΤΆ 

210 εἐπτεσα ΜϑΡ' ϑρὶ 4 ὁ μᾷ, Οὐ νβ ἐπεσον Μ5"' ρὲ ς ΤᾺ 
310 μαρτυριαν 3ὲ κα, ΟΥ ν5. Ἐ τοῦ ΤᾺ 
410 του ΜΤᾺ νς -- Μ΄ " ΝΑ, ΟἋ 
511 ἀνεωγμενον Μὲ, ΤᾺ νΞ ηἠνεωγμενον ΝΑ, Οε 
611 καλουμενος Πιστος και Αληθινος Μ, ΤΆ [(ε] ν5 Πιστος και 

Αληθινος Μ΄ “ρὶ α νς Πιστος καὶ Αληθινος καλουμενος ΜϑΡ' νϑ8 

Πιστος καλουμενος και Αληθινος δὶ 
712 αὐτου Μϑὸ " “ ὁρῖ χε νς ἕως Μϑ “' Α, ΤΆ [(γ] 
812 ονοματα γεγραμμενα και ονομα γεγραμμενον ο ουδεις οἴδεν 

ΜϑΡὶ " ο θρί γς ονομα γεγραμμένον ο οὐδεις οιἴδεν ΜϑΡ' 4 ὁρί Α, ΤΆ Οἐ 

νς ονομα οιἵδεν ΝΜ" 
913 κεκληται Μϑ "ρὶ Α, (ὧσ νβ καλειται ΜϑρΡ' ς 6 ὁ χε, ΤᾺ 
1014 τὰ Μϑ5 ϑρὶ ς ΤῈ [(γ] ν5 -- ΜϑΡ ὑρὶ 6 ὁ κα 
"14 ἐπὶ 'πτποιῖς λευκοις Μ νς εφ ἵπποις λεύκοις ΜϑΡ' ΝΑ, ΤΆ Οἵ ν5 

εφιτπττοι πολλοι Μ΄ “νὶ 
1214 βυσσινον λευκον 339ὲ, οτ΄ να λευκον βυσσινον Α ν5 βυσσινον 

λευκον και ΜϑΡ' κ͵, ΤΆ 
1315 διστομος Μνς -- Μ΄ “οἱ πᾳ, ΤῈ Οὗ 
1415 παταξη Ψὲα, οσε νς παταξει κὶ νβ πατασση ΤΆ 
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ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ. Καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν 
ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς; τοῦ Θεοῦ τοῦ 
Παντοκράτορος. 16 Καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν 
μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον: 

ΒΑΣΙΛΕῪΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ 

ΚΑΙ ΚΎΡΙΟΣ ΚΎΥΡΙΩΝ. 

Τῇ Βρδςῖ δηα Ηἰς Ατπλος Αγ οίραϊθα 

17 Καὶ εἶδον ἄγγελον" ἑστῶτα ἐν τῷ ἡλίῳ: καὶ ἔκραξεν 
ἐν φωνῇ μεγάλῃ, λέγων πᾶσι τοῖς ὀρνέοις τοῖς 
πετομένοις᾽ ἐν μεσουρανήματι, “Δεῦτε συνάχθητε εἰς 
τὸν δεῖπνον τὸν μέγαν τοῦδ Θεοῦ, 18 ἵνα φάγητε σάρκας 
βασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων καὶ σάρκας ἰσχυρῶν καὶ 
σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ᾽ αὐτῶν καὶ σάρκας 
πάντων, ἐλευθέρων τεῦ καὶ δούλων, καὶ μικρῶν τε! καὶ 
μεγάλων." 

19 Καὶ εἶδον τὸ Θηρίον καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ 
στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι τὸν"! πόλεμον 
μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ μετὰ τοῦ 
στρατεύματος αὐτοῦ. 20 Καὶ ἐπιάσθη τὸ Θηρίον, καὶ ὁ μετ᾿ 
αὐτοῦ" Ψευδοπροφήτης, ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον 
αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησε τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ 

"15 του θυμου της οργης ΜΑ, Οε ν5 τῆς οργῆς του θυμοῦ Ν᾽ ν5 του 
θυμου και της οργης Μ΄ ", ΤΆ 
216 αὐτου ΜΕΝΑ, ΟΥ νς Ἔτο Μϑρὶ, ΤᾺ 
317 ἀγγελον Μϑ ὅ“ νς ενα ἀαγγελον Μ᾿" " Α, ΤΆ (ε ν5 αλλον ἀαἀγγελον 
δ νς ενα αλλον ἀαγγελον Μ 
417 εν ΜεΡὶ δρὲ κς, [(γ] ν5 -- Μϑρ' δρῖ ς δα, ΤῈ 
517 πεέτομενοις ΨΕΝΑ, Οε νβ πετωμενοις Μ’Ρ'͵, ΤΆ 
617 συναχθητε ϑ3ϑὲκα, (σε νς και συναγεσθε ΤᾺ ν5 -- ΜΡ 
717 τον Μϑρ' ἢ γς το ΜϑΡ' ᾿ς ὁ ΝΑ, ΤῈ Οε 
817 τον μεγαν του Μϑ8Ρ' ὃ νς το μεγα του ΜϑὸΡὶ “ ΝΑ, (ε νς του 
μεγαλου Μ΄ “, ΤΆ 
918 τε Ψὶκα, οὐ νς -- Μϑρὶ, ΤᾺ 
1018 τε Μ᾽ ὃ νς -- Μϑ 69 να, ΤΆ Οἵ 
"19 τον Μϑρ' Κα, οὐ ν9 -- Μϑρὶ ". 46 ΤΆ 
1220 ο μετ αὐτου Μδ ὃ νξς οἱ μετ αὑτοῦ ΟΑ νϑ μετ αὑτοῦ ο Μ- “ 9! 
Ν, (γε νῈ μετα τουτοῦ ο ΜϑΡ'͵, ΤΆ 
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Θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ. Ζῶντες 
ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην! 
ἐνξ θείῳ. 21 Καὶ οἱ λοιποὶ ἀπτεκτάνθησαν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ 
καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵπτπτου τῇ ἐξελθούσῃ ἐκ τοῦ στόματος 
αὐτοῦ. Καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν 

αὐτῶν. 

ςᾳίαη [ἰς Βοιιηα ίογ 1000 Υρθαδῖς 

Καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 

2 ἔχοντα τὴν κλεῖνξ τῆς ἀβύσσου καὶ ἅλυσιν μεγάλην 
ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ. 2 Καὶ ἐκράτησε τὸν δράκοντα, τὸν 

ὄφιν τὸν ἀρχαῖον" ὅς ἐστι διάβολος καὶ ὁδ Σατανᾶς, ὁ 
πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην,7 καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη: 
3 καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον καὶ ἔκλεισεϊ καὶ 
ἐσφράγισεν ἐτπτάνω αὐτοῦ ἵνα μὴ πλανᾷ" ἔτι τὰ ἔθνη 
ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη. Μετὰ" ταῦτα δεῖ λυθῆναι 

αὐτὸν!" 2 μικρὸν χρόνον. 

ΤῊ δαϊηΐς Κϑίρη ννἢ (ῃγςῖ ίογ 1000 Ὑθδῖς 

4 Καὶ εἶδον θρόνους, καὶ ἐκάθισαν ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ κρίμα 
ἐδόθη αὐτοῖς, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πετελεκισμένων διὰ τὴν 
μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ οἵτινες οὐ 

120 την καιομενην Ψϑὲ, ΤᾺ νΞ της καιομενῆς Α, Οε νβ5 τῆς κεομενης 
Ν 

220 εν Μ᾿ “ΝΑ, εν ἔτω Μϑ 4 5,ΤῈ 
321 εξελθουση 3ϑὲνΑ, ον νβ εκπορευομενη ΤΆ 
41 κλειν ΨΙΝΑ, οε νς κλειδα ΜΜϑΡ', ΤᾺ 

52 τον οφιν τον αρχαιον Ψν, ΤᾺ νς ὁ Οφις Οο αρχάαιος Α, Οε 

62 ο ΜϑρῬοάμα,οενς -- ΜϑΡὶ 9, ΤΆ 
72 ο πλανων την οικουμενην ολην Μν5 --Μϑ " ΝΑ, ΤῈ Οε 
83 εκλεισεί(ν) ΜΝΑ, Οε νς εδησείν) Μ΄ “"ἴ γς εκλεισεν αυὑτον ΤΆ 
93 πλανα Μ νΞς πλανηση Μ “5 Α, ΤΆ Οεἐ νς πλανησεῖιν 
103 ετι τα εθνη ΨέκΑ, οε νβ τα εθνη Μ'"' νς τα εθνη ετι ΤΆ 
13 μετα Μϑ Ρ'ὶ κα, Οὐ νϑ καὶ μετα ΜῦΡρὶ ς 69 ΤῈ 
123 λυθηναι αυὐτον Μϑ "Ρ Α, (ε νς αὑτον λυθηναι ΜϑΡὶ “46 Κ» ΤᾺ 
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προσεκύνησαν τὸ Θηρίον' οὐδὲ2 τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ οὐκ 
ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα 
αὐτῶν. Καὶ ἔζησαν καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ" Χριστοῦ τὰδ 

χίλια ἔτη. 5 Καὶ οἱ λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐκ ἔζησαν ἄχρι 
τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη. Αὕτη ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη. 

6 Μακάριος καὶ ἅγιος ὁ ἔχων μέρος ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ 
πρώτῃ. Ἐπὶ τούτων ὁ δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει 
ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ ἔσονται ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ 
βασιλεύσουσι μετ᾽ αὐτοῦϑ χίλια ἔτη. 

ΤῆΘ [δςῖ ϑαίδηϊ!ς ΚΘΌΘΙΠ!ΠΟη ἰς (τς θα 

7 Καὶ μετὰ" τὰ χίλια ἔτη, λυθήσεται ὁ Σατανᾶς ἐκ τῆς 
φυλακῆς αὐτοῦ ὃ καὶ ἐξελεύσεται πλλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν 

ταῖς τέσσαρσι γωνίαις τῆς γῆς, τὸν Γὼγ καὶ τὸν" 2 Μαγώγ, 
συναγαγεῖν" αὐτοὺς εἰς τὸν" πόλεμον, ὧν ὁ ἀριθμὸς 

'4 το θηριον Μϑ ϑρὶ ὁ κᾳ, (γε νβς τω θηριω ΜϑΡὶ “5 5, ΤΆ 
24 οὐδε Μϑὃ ϑρῖ μᾳ, Οὐ νς οὔτε Μῦρ' - 46 ΤῈ 

34 την εἰκονα Μὃ ἢ “ “ρῖ βᾳ, (γ νϑ τη εικονι Μ" ϑρὶ, ΤᾺ 
44 τὸ μετωπον Μϑ ὃ ΝΑ, (εγ νβ Τὸ μετωπον αὐτῶν Μϑ "5, ΤΆ νς των 
μετώπων αὐτων Μϑρὶ 
54 του ΨΙΝΑ, Οε νς -- Μϑρί, ΤᾺ 
64 τὰ Μ ϑρὶ γς -- Μμρρὶ ς 46 νᾳ, ΤῈ Οἵ 

75 ΚΑΙ ΟἹ λοιττοι των νεκρων οὐκ εζησαν αχρ! τελεσθὴ τα χιλια ετη 
ΜΡὶ ο ορῖ γς οἱ δε λοιττοι των νεκρων οὐκ εζησαν αχρ! τελεσθη τα 
χιλια ετή Μϑρ' νς καὶ οἱ λοιπτοι των νεκρων οὐκ εζησαν αχρι 
τελεσθωσι τα χιλια ετη Μ΄ νξΞ και Οἱ λοιττοι των νεκρωὼν οὐκ 
ανεστησαν αχρι!Ι τελεσθη τα χιλια ετὴ Μρ' νς οἱ λοιτοι των 
νεκρων οὐκ εζησαν αχρι τελεσθη τα χιλια ετη Α, Οε νξ Οἱ δε 
λοιτοι των νεκρων οὐκ ἀανεζησαν εως τελεσθη τα χιλια ετη ΤΆ νϑΞ 
-Μὲκδν 
ὅ6 ο δευτερος θανατος ΜΝΑ, (ε ν5 ο θανατος ο δευτερος Μϑ “Ρ᾽͵ 
ΤΕ 

06 μετ αὐτου Μῇϑ “ 4 ὁ ΚΑ, ΤΆ (Οἵ νῈ μετα ταυτα Μϑὃ 
06 χιλια 33ὲ Α, ΤΆ νΞ5 τα χιλια ΚΝ, [(ε] 
"7 μετα Μδὃ νς οταν τελεσθη Μϑ “ 4 ἐρὶ κᾳ, ΤᾺ οἍἐ νς οτε ετε- 
λεσθησαν ΜϑΡὶ 
128 τον Μ, ΤᾺ νς -- Μ΄ 5 Ν'Α, σὲ 
.38 συναγαγεῖν Μϑ "Ρὶ ς ϑρί Α, ΤᾺ (ε νς και συναγαγεῖν Μϑ5ϑΡ' 5 ἐρὲ αὶ 
“8 τον Μϑ "ρὶ “ς κά οὲνς -- Μῆῇρὶ 69 ΤῈ 
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αὐτῶν' ὡς ἡΖ ἄμμος τῆς θα λάσοηι. 9 Καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ 

πλάτος τῆς γῆς καὶ ἐκύκλευσαν" τὴν παρεμβολὴν τῶν 

ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην. Καὶ κατέβη πῦρ ἐκ 

τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ“ καὶ κατέφαγεν αὐτούς. 10 Καὶ 

ὁ Διάβολος, ὁ πλανῶν αὐτούς, ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην 

τοῦ πυρὸς καὶ" θείου ὅπου καὶ“ τὸ Θηρίον καὶ ὁ 

Ψευδοπροφήτης. Καὶ βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς 

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

ΤΗο ατραῖ ννῃϊῖθ Τῆτγοπθ ᾿μαρπηθηΐ 

ΤΊ Καὶ εἶδον θρόνον μέγαν λευκὸν καὶ τὸν καθήμενον 

ἐπ᾿ αὐτόν, οὗ ἀπὸ προσώπου ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ 

οὐρανός. Καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς. 12 Καὶ εἶδον τοὺς 

νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς, ἑστῶτας" 

ἐνώπιον τοῦ θρόνου," καὶ βιβλία ἤνοιξαν.'2 Καὶ ἄλλο Βιβλίον 

ἠνεῴχθη,"3 ὅ ἐστι τῆς Ζωῆς. Καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν 

Ι8 αὐτων Μδ ῬΡ'ὶ ΝΑ, Οἐε νς -- Μϑρὶ ᾿ς 4 9Ἁ ΤῈ 

28 ὡς η ΜϑΡὶ ὃ ο ἃ ερὶ πᾳ, ΤῈ (γ νς ὡσει ΜεΡ' “ρὶ 
30 εκυκλευσαν Μδϑ “ Α, Οἐ ν5 εκυκλωσαν Μ" “ " κ,ΤᾺῈᾺ 

490 πὺυρ εκ του ουρανου απο του Θεου Μ ν5 πὺυρ εκ του ουρανοῦυ 

Μ΄ Α, Οε νβ πὺρ εκ Θεου απο του ουρανου Μϑδ' νς εκ του Θεου 

πὺρ απο του ουρανοῦυ ΜϑΡ' νς πὺυρ απο του Θεοῦ εκ του ουρανου 

ΤᾺ νς - πὺρ εκ του οὐράνοῦυ απο τοῦ Θεοὺ και κατεφαγεν 

αὐτοὺς και ο διαβολος ο πλανων αὑτοὺς εβληθη εἰς την λιμνην ἈΝ" 
510 καὶ Μὸ ΘΑ, ΤΆ Οενς του Μμῆ κ 
610 και 3 ὲ 4, (ε νς -- Μὸ κ, ΤᾺ 

711 μεγαν λευκον Μὲ "Ρ' ὁ κα, Οε ν5 λευκον μεγαν ΜϑΡὶ ὅ 5, ΤᾺ 
811 ἐπ᾿ αὐτον ϑὲ, οε νς ἐπ᾿ αὑτου Α, ΤᾺ ν5 ἐπάνω αὐτου καὶ 
9511 απο 3ὲ, ΤᾺ νς Ἐ του ΚΑ, Οε 
1012 τους μεγαλους και τους μικρους εστωτας ΜϑΡ'ὶ “ 46. (γ νϑ8 

εστωτας τους μικροὺς και τους μεγαλοὺυς ΜϑΡὶ νς και μεγαλους και 

τους μικρους εστωτας Ν' νΞς εστωτας Μϑ νβ μικρους και μεγαλους 

εστωτας ΤῈ 
"12 ενωπιον του θρονου ἍΑ, οε νς ἐπὶ του θρονου Ν" νϑ5 

ενωπιον του θρονου του Θεου ΜΡ νς ενωπιον του Θεου ΤΆ 

1212 ηνοιξαν Μϑ νς ηνοιχθησαν Μῆ ὅ Α, Οε νβ ανεώχθησαν Μ΄ νϑ5 

ηνεωχθησαν Μ΄, ΤΆ ν5 ηἠνεωχθη ἈΝ 
1312 καὶ αλλο βιβλιον ηνεωχθη Μ "Ρ' νς και αλλο βιβλιον ἀανεωχθη 

Μ᾿ νϑ και αλλο βιβλιον ηνοιχθη Μ5ϑΡ' 4 ὁρ' ᾳ, ΟἍἐ νβ και βιβλιον αλλο 
ηνεωχθη ΤΆ ν5 --Ν' 
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γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις, κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 13 Καὶ 
ἔδωκεν ἡ θάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ,' καὶ ὁ 

Θάνατος καὶ ὁ ἽὝΑιἰδης ἔδωκαν τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν 
αὐτοῖς.2 Καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ." 
14 Καὶ ὁ Θάνατος καὶ ὁ ἽΑιδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίμνην 

τοῦ πυρός. Οὗτος ὁ θάνατος ὁ δεύτερός ἐστιν,’ ἡ λίμνη τοῦ 
πυρός." 15 Καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῷ Βιβλίῳ τῆς Ζωῆς 
γεγραμμένος, ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός. 

ΑΙ! ΤΗΪηρς Αγ Μαθ Νονν 

2) Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν, ὁ γὰρ 
πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθον.7 Καὶ ἡ 

θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. 2 Καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν, 

᾿Ιερουσαλὴμ Καινήν, εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ 

ἀνδρὶ αὐτῆς. 
3 Καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ" λεγούσης, 
Ιδού, ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ 

σκηνώσει μετ᾽ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς 2 αὐτοῦ ἔσονται, καὶ 

4" 

"13 τους νεκρους τοὺς εν αὐτη Μἢ ἢ" “ ΝΑ, Οε ν5 τους εν αὐτη 
νεκρους Μ' 9Ρὶ͵ ΤᾺ νς τους εαυτης νεκρους ΜΡ 

213 τους νεκρους τους εν αὑτοις Μϑ ἢ" “ ΝΑ, Οε νβ5 τους εν αυτοις 
νεκρους Μϑ 5, ΤᾺ 
313 αὐτου ΜϑΡ' ὃ νς αυὑτων ΜΡ' “ 4.5 ΚΑ, ΤΆ Οε 
414 ουτος ο θανατος ο δευτερος εστιν Μϑ ἢ" “"' Α, Οε ν5 ουτος 

εστιν ο θανατος ο δευτερος Μ᾿ ν5 οὑτος οΟ θανατος δεύτερος 

εστιν Μϑ νς και οὗτος ο δευτερος θανατος εστιν δ᾿ ν5" ουτος εστιν 

ο δευτερος θανατος ΤᾺ ν5 -- Μ’Ρ 
514 ῃ λιμνη του πυρος Ῥέα, Οε ν5 -- Μϑρὶ, ΤΆ 

615 εν τω βιβλιω της ζωης γεγραμμενος Μϑ ἢ ν5 εν τη βιβλω της 
ζωης γεγραμμενος Μ- 5Ρὶ κᾳ, ΤΆ Οε νβ εἰς τὴν βιβλον της ζωης 
εγγεγραμμενος ΜϑΡὶ νς γεγραμμενος εν τη βιβλω της ζωης Μ΄ 
71 ἀπηλθον Μϑ δρ' νς απηλθείν) ΜϑΡῚ νς αἀπηήλθαν ΝΑ, Ογ νϑ 
πταρηλθεί(ν) Μ- “ὅ 5, ΤΆ 
82 καὶ ϑὲκα, ογσ νς. Ἔ εγω Ιωαννης εἰδον ΤΆ 
92 εἰδον ϑὲκα, οὐ νς -- ΤΆ 
102 εκ του ουὐρανου απο του Θεοῦυ Μδ ὃ ΝΑ, Οε νβ απο του Θεου 
εκ του ουρανου Μ" “ 5, ΤΆ 
3 ουρανου ',}ὲ, ΤᾺ ν5 θρονου ΝΑ, Ος 
123 λαος Μ νς λαοι Μ΄ " ΝΑ, ΤΆ Οε 
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αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ᾿ αὐτῶν ἔσται.' 4 Καὶ ἐξαλείψει ἀτπτ᾽ 

αὐτῶν πᾶν δάκρυον ἀτ᾿ὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ 

θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε 

πόνος οὐκ ἔσται ἔτι, ὅτι τὰ πρῶταξ ἀπῆλθεν. 

5 Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ,7 “᾿Ιδού, πάντα 

καινὰ ποιῶ.“ ὃ Καὶ λέγει,35 “Γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ 

καὶ ἀληθινοὶ τοῦ Θεοῦ εἰσι.“ ρ Καὶ εἶττέ μοι, “Γέγονα" ὀ τὸ 

᾿Αλφα!δ καὶ τὸ Ὦ καὶ ἡ ᾿Αρχὴ καὶ τὸ Τέλος." ᾿Εγὼ τῷ 

διμῶντι δώσω αὐτῷ" ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς 

δωρεάν. 7 Ο νικῶν δώσω αὐτῷ ταῦτα;,"" καὶ ἔσομαι αὐτῷ 

᾽3 μετ αυτων εσται Μϑ ϑΡὶ γς εσται μετ αὐτῶν ΜϑΡ' “ ϑορὲ καὶ νς ξεσται 
μετ αυὑὐτων Θεος αυὐτων Μδ “»', ΤᾺ ν9ς μετ αυὐὑτων εσται αυτῶν 
Θεος Α, [(ε] 
24 απ αυὑτων Μδ "Ρ'ὶ νς ο Θεος ΜϑΡ' Α, ΤΆ νβ -- Μϑρὶ ο σ ορὶ κα» Οχ 
34 απὸ 9ὲ, ΤΆ ν5 εκ ΚΑ, Οε 
44 ετι οτι τα πρωτα Μ,ϑΤᾺ [6] νβ ετι τα γαρ πρωτα Μ νϑ ετι τα 
πρωτα ΜΡ ᾳ νϑ ετι τα προβατα δ" 
54 ἀπηλθεν Μϑ Ῥρὶ καὶ νς ἀπηλθον Μϑρ' ς 4 ᾿ς, ΤΆ νς ἀπηλθαν Α, Οε 

65 καὶ Μϑρί ΡΒ. ἄθ νά, ΤᾺ Οε νς -- Μϑρὶ 
75 ο καθημενος ἐπι τω θρονω Μ ϑΡὶ ορὶ πᾳ, (γ νβ ο καθημενος ἐπι 
του θρονου Μ- “Ρ', ΤᾺ ν5 οκαθημενος εν τω θρονω Μϑρὶ νς οεν τω 
θρονω καθημενος Μ6 
85. πτγανταὰ καινα ποιὼω Μμϑ ϑΡρὶ νς καινα ποιὼω πάντα Μϑῦρ' “ Α, (ε νϑ 
καινοποιὼ πανταὰ Μ΄ ϑρὶ νς καινὰ παντὰ ποιω Μϑρ', ΤΆ νβ κενα 
ποιὼ πάντα καὶ 
95 λεγει Μϑ5' Ῥρί ἃ, ὧγ νς Ἔμοι Μϑρὶ Ῥρὶ ς ἀθνκς ΤῈ 

195. ΟὐτΤοι ΟΙ λογοι πιστοι!ι καὶ αληθινοι του Θεοῦ εἰσι(ν) Μ᾽ "Ρὶ νς 
ΟὔΤΟΙ ΟΙ λογοι αληθινοι καὶ πιστοι εἰσὶ του Θεου ΜϑΡὶ νς οὔτοι Οἱ 
λογοι αληθινοι καὶ πίιστοι εἰσι(ν) Μ᾿ “4 “ν', ΤῊ νϑ Οἱ λογοι Οὔτοι 
αληθινοι Καὶ πΙστοι εἰσι ΜΜ3Ρ' νς οὔτοι Οἱ λογοι πιστοι και αληθινοι 
εἰσιν ΑΝ, Οε 
"6. γεγονα Μῆ “ νς γεγονε ΜϑρΡὶ νς γεγονα εγω Μ5ϑ “ “ρὶ καὶ νς 
γεγοναν εγω Εἰμι Α, [(Ὁε] νς γεγονε ἐγὼ εἰμι ΤΆ 
16 Αλφα ΨΈΕΝΑ, Οὐ ν9 Α ΤᾺ 
136 και η ἀρχη Και Το τελος Μϑ “Ρ' νς η ἀαρχῆ Και Το τελος Μῦ “ΝΑ, 
ΤᾺ ὧεἍ νβ5 ἀρχῆ και τελος Μ" “Ρὶ 
"60 αὐτω Μϑῦνς -- ΑΜ" 6 ὁ ΝΑ, ΤΆ Οε 
157 δωσω αὐτὼ ταῦτα Μϑ ὃ νς κληρονομησει ταῦυτα Μ" “ “οἱ ΝΑ, Οε 
ν5 κληρονομησει παντα ΜϑΡ', ΤΆ 
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Θεός, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι υἱός. ὃ Τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ 
ἀπίστοις καὶ ἁμαρτωλοῖς καὶ ἢ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσι 

καὶ πτόρνοις καὶ φαρμάκοις καὶ εἰδωλολάτραις καὶ ττᾶσι τοῖς 
ψευδέσι, τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ πυρὶ καὶ 
θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος." 

Ιοῆη θϑοογροκ [ἢ 6 Ννονν [ΘΓ | 6 ΠῚ 

9 Καὶ ἦλθενϑ εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων 
τὰς ἑπτὰ φιάλας γεμούσας τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν 

ἐσχάτων καὶ ἐλάλησε μετ᾽ ἐμοῦ, λέγων, “Δεῦρο, δείξω σοι 
τὴν γυναῖκα τὴν νύμφην τοῦ ᾿Αρνίου." 10 Καὶ ἀπήνεγκέ με 

ἐν Πνεύματι ἐπ᾽ "5 ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ ἔδειξέ μοι τὴν 

πόλιν τὴν ἁγίαν"! ᾿Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ ἐκ'2 τοῦ Θεοῦ, 1Τ1 ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. 

3 φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ, ὡς λίθῳ 

17 αὐὑτος εσται μοι υἱος ΜΝ, Οε νβ αὐὑτοι εἐσονται μοι! υἱοι Μ4 9 νς 

Εσται μοι υιος Α νς αὑτος ξσται μοι Οουιϊος ΤΆ 
28 τοις δε δειλοις ἍΑ, οε νς δειλοις δε ΜϑΡ', ΤΆ νβ τοις δε ὡς 

διλοις ΜΠ 
38 και αμαρτωλοις και Μ νς και ΝΑ, ΤΆ (τ ν5 -- Μῦ ϑρὶ 
48. φαρμακοις 3ϑὲ κα, ον νς φαρμακευσι ΤΆ 
58 ο ἐστιν ο θανατος ο δευτερος ΜΝΑ, 6Οε ν5 ο εστι θανατος 

δεύτερος Μ΄ νς ο ἔστιν ο δεύτερος θανατος ΜϑΡ' ν5 ο ξεστι 

δευτερος θανατος ΤΆ ν5 -- ΜϑΡ' 
69 ηλθεν ένα, οὐ νβ. προς με ΤΆ 
79 εκ Μϑ Ῥρὶ ος παᾳ, (γ νς -- ΜΡΡ'ὶ ὁ ὁ ΤῈ 
89 γεμουσας των Μδϑ ϑΡ'ὶ ὁ νς τας γεμουσας των Μϑρὶ, ΤᾺ ν5 των 

γεμοντων των ΜϑΡ' κπ'"Α, (γε νβ τῶν γεμοντῶν Μ νξς τας ἐχουσας 

των ΜϑΡὶ 
959 την γυναικα την νυμφην του ἀρνιοῦυ Μῆ “ νβ5 την νύμφην την 

γυναικα τοῦ αρνιου ΜῈ ΝΑ, Οσ ν9 την νύμφην του αρνιου την 

γυναικα Μϑ 5, ΤΆ 
1010 ἐπ 3ὲ, ΤᾺ νς ἐπι Μϑρὶ κα, Ος 
"10 την αγιαν Μὸ "ρ' ΚΑ, Οἐ νβ τὴν μεγαλην την αγιαν Μ΄, ΤΆ νϑ5 
την μεγαλην και αγιαν ΜῦΡ' “ “5 
1210 εκ του οὐρανοῦ εκ Μϑ ϑρΡ' νς απὸ τοῦ οὐρανοῦ εκ ΜϑΡ' νς εκ 

του ουρανοῦυ απο Μ" “ “᾽' ΚΑ, ΤΆ Οε νβ εκ του ουρανοῦ καὶ αΤο 
Μ9"ὶ 

1311 ο Μϑὃ 'ρὶ ς 4 βρί καὶ (ρυἱ -- εχουσαν την δοξαν του Θεου ΑἹ), εν νϑ5 
καὶ ο Μϑρὶ ορί ΤῈ 
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ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι, 12 ἔχουσαξ τεῖχος μέγα "" 

ὑψηλόν, ἔχουσαΞ πυλῶνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν 

ἀγγέλους δεκαδύο," καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα, ἅ ἐστι 

ὀνόματα" τῶν δώδεκα φυλῶν υἱῶνδ ᾿Ισραήλ: 13 ἀπὸ 

ἀνατολῶν πυλῶνες τρεῖς καὶ ἀπὸ βορρᾶϑδ πυλῶνες τρεῖς, 

καὶ ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς καὶ ἀττὸ δυσμῶν" πυλῶνες 

τρεῖς. 14 Καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχον" θεμελίους 

δώδεκα, καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν" δώδεκα" ὀνόματα τῶν δώδεκα 

ἀποστόλων τοῦ ᾿Αρνίου. 15 Καὶ ὁ λαλῶν μετ᾽ ἐμοῦ εἶχε 

μέτρον, κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς 

πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς." 16 Καὶ ἡ πόλις 

τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον" τὸ πλάτος. 

Καὶ ἐμέτρησε τὴν πόλιν"7 τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίους 

111 κρυσταλλιζοντι ΜϑΡ' Βρ' ϑρὶ ᾳκᾳ, ΤᾺ ΟὧἍε νς κρυσταλιζοντι ΜΡ ϑρὶ ς 
α ορὶ 

212 ἐεχουσα Μδ ϑρὶ ος 4 ϑρί Α, ΟἍγκ νς εχουσαν ΜϑΡ' νς εχουσα τε ΜΡ 

ν5 ἔχοντι δὶ νς εχουῦυσαν τε ΤΆ 

312 εχουσα 3 ὲΑ, Οε νβ ἐχουσαν ΜϑΡ', ΤᾺ νβ ἐχοντας Ν" 
412 δεκαδυο ΜϑΡ' Ῥρὶ γς δωδεκα ΜΡ ὑρὶ ς 4 ὁ ΤῊ (γε ν5 Ιβ δὶ νς -- και 

ἐπι τοις πυλωσιν ἀαγγελους δεκαδυο Μ’ΡΙΑ 
512 ονοματα Μϑ "Ρὶ νς τα ονοματα Μϑρὶ Α, [0γ] νς - Μ᾿ 4 ὁ κν, ΤᾺ 
612 υἱων ΜΜ8 9" ΝΑ, (γ νς των υἱων Μ- 5, ΤΆ νΞς του Μ6 

713 απὸ ανατολων Μ νς απο ανατολης Μ΄ ΝΑ, Ογ νβ ΑΤΤΥ 
ανατολης ΜεΡὶ͵ ΤΆ 
813 καὶ απὸ βορρα ΜϑΡ' ϑρὶ ὁ κα, γε νβ απο βορρα ΜΕ "“"᾽͵ ΤΕ νϑ5 
απο βορα ΜΡ 
913 καὶ απτο νοτου Μμϑρ' " “ ὅ, (Ἅε νΞς ἀπο νοτοῦυ Μϑρ', ΤΆ νς από 

δυσμων ΜεΡὶ νς και απὸ δυσμων Α νϑ και απο βορρα ἈΝ" 
1013 καὶ απτο δυσμων ΜϑΡ' " ς“ 4, σε νς αἀπτο δυσμων ΜεΡ', ΤῈ ν5 αΤτο 
μεσημβριας ΜεΡὶ νς καὶ απ νοτοῦ Α νϑ5 και απο νοτοῦ δ" 
"14 εχον «Ψέ, ΤᾺ νβ ἐεχων Μϑρί Α, εν -- τ" 
1214 ἐπ αὐτων ὥϑὲέκα, Οε νς εν αὑτοις ΤΆ 
1314 δωδεκα ΜΑ, (τε νς Ιιβ ΜϑΡὶ ϑρὶ χιινς -- ΤῈ 
"415 μετρον ΜΝΆ"Α, Οε νς -- Μό "5, ΤΆ 
1515 και Το τειχος αὑτῆς ΜῈ “ΝΑ, ΤᾺ γε ιν -Μῦῆ-“ 
1616 οσον ϑὲκ νς καὶ Μ᾽ νς οσον και Α, [0Ὁε] νβ τοσοῦτον εστιν 
οσον και ΤΆ 

"716 πολιν Μ' Ἐρὶ “μὰ, ΤᾺ Οε ιν εν Μϑρ'ὶ 59 
1816 σταδιοὺυς Μϑὸ δρὶ ς ΑἸ γς σταδιων ΜϑΡὶ 5 ὁ κε, ΤῈ Οἵ 
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δεκαδύο χιλιάδων δώδεκα.' Τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ 
ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστί. 17 Καὶ“ τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν 
τεσσαράκοντα τεσσάρων" πηχῶν, μέτρον ἀνθρώπου, ὅ 
ἐστιν ἀγγέλου. 18 Καὶ ἦν΄ ἡ ἐνδόμησις" τοῦ τείχους αὐτῆς 
ἴασπις: καὶ ἡ πόλις χρυσίον καθαρόν, ὅμοιονό ὑέλῳ 
καθαρῷ. 19 Οἱ ̓  θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶ 
λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι: ὁ θεμέλιος ὁ πρῶτος ἴασπις, ὁ 
δεύτερος σάπφειρος," ὁ τρίτος χαλκηδών͵ ὁ τέταρτος 
σμάραγδος, 20 ὁ πέμπτος σαρδόνυξ,"" ὁ ἕκτος σάρδιον ͵,12 ὁ 
ἕβδομος χρυσόλιθος, ὁ ὄγδοος βήρυλλος, ὁ ἔνατος 3 
τοπάζιον, ὁ δέκατος χρυσόπρασος,2 ὁ ἑνδέκατος 
ὑάκινθος, ὁ δωδέκατος ἀμέθυσος."5 

21 Καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται, ἀνὰ εἷς 
ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου. Καὶ ἡ 
πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρόν, ὡς ὥὕελος!δ 
διαυγής."" 

"16 δεκαδυο χιλιαδων δωδεκα Μ᾽ "Ρ' νς δωδεκα χιλιαδων δωδεκα 
Μ΄’ ν5 δωδεκα χιλιαδων ΜδϑΡ' ὁ πᾳ, ΤΆ ὧε ν5 δωδεκα χιλιαδων 
αὐυτης Μ΄ 
217 καὶ Μδ " νς Ἑ εμετρησεί(ν) Μ" “ 5 ΝΑ, ΤῈ Οε 
517 εκατον τεσσαράκοντα τεσσαρων ΜΡ " 4 9ὁρὶ ΤῊ νς ρμδ ΜϑΡ' « 
“οί γς εκατον μδ κ᾿ὶ νς δ και εκατον τεσσεράκοντα Α νΞ5 εκατον 
τεσσεράκοντα Τεσσαρων (ὧν 

418 ην 3}ὲκ", ΤᾺ νς -- Μϑρὶ Α, Ος 
518 η ἐνδομησις Ξ'9ὲ, ΤΆ νΞ η ενδωμησις Α, Οε ν5 εν δωμασι ΜΝ" 
618 ομοιον ΜΝΑ, Οε νς ομοια Μϑ 5, ΤΆ 
718 υελω ΜΡ Βρὲ ς ϑρὲ αὶ νς υαλω ΜϑΡ' ϑρὶ 4 ϑρὶ ΤῈ οἵ 
819 οἱ Μ᾽ ρ'ὶ αὶ, (ἐς νβ και οι Μϑρὶ ς 4 ὁ κεἴ ΤᾺ 
919 σαπφειρος 333 ̓κα, ΤᾺ νς σαπφιρος Οε 
τι χαλκηδων Μ' “ ὁ ΚΑ, ΤΆ Ογ νβ καλκιδων Μϑρὶ νς καρχηδων 
Μ Ρ 

"20 σαρδονυξ Μὴ δρὶ ορὶ ὁ κ», ΤΆ Οὧγκ νβ σαρδωνυξ Μϑρὶ “ρὶ « γς 
σαρδιωνυξᾳ 
.220 σαρδιον Μϑ "Ρὶ κᾳ, Ογ νς σαρδιος ΜΡϑΡὶ ς 4. ὁ, ΤΆ 
1320 ἐενατος ΜΑ, (ε νβς εννατος Μϑρὶ 5, ΤΆ νϑ εθ Ἀν" 
..20 χρυσοπρασος ΜϑΡὶ " ο“ 4 ὁ χε ΤΆ ΟἍγ νβ χρυσοπασος ΜϑὸΡ' νς 
χρυσοπρασον Α 
.5320 αμεθυσος 3'3Υ) νΞ ἀμεθυστος ΜΡΙΑ, Οε, ΤΆ νβ αμεθυστινος Μ’ 
|521 υελος Μὲ "ρὶ ο ϑρὶ γς υαλος ΜΡϑΡ' 4 ὁρὶ πᾳ, ΤΆ Οἵ 
1721 διαυγης 39ὲ κ"“4, Οε νβ διαφανης ΤᾺ 
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Τῇ ΟΑἰοτῖγ οἵ ἰῃ 6 Νὸνν [ϑγωςα! Θ ΠῚ 

22 Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ, ὁ γὰρ Κύριος ὁ Θεὸς ὁ 

Παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς ἐστι, καὶ τὸ ᾿Αρνίον. 23 Καὶ ἡ 

πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης ἵνα 

φαίνωσιν, αὐτὴ γὰρ ἡ δόξα' τοῦ Θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ 

ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ᾿Αρνίον. 24 Καὶ περιπατήσουσι τὰ ἔθνη 

διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς,2 καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσιν 

αὐτῷ δόξαν καὶ τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν. 

25 Καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας, νὺξ 

γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ. 26 Καὶ οἴσουσι τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν 

τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτὴν ἵνα εἰσελθῶσι.᾽ 27 Καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ 

εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν" καὶ ὁ ποιῶν βδέλυγμα καὶ Ψεῦδος, εἰ 

μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τῷ Βιβλίῳ τῆς Ζωῆς τοῦ ᾿Αρνίου. 

Ιοῃη ᾿ς σῆοννη ἢ Κἴνϑγ οἵ {Π{6 

2 Καὶ ἔδειξέ μοι ποταμὸν" ὕδατος ζωῆς, λαμπρὸν ὡς 

κρύσταλλον ὃ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ 

καὶ τοῦ ᾿Αρνίου. 2 ᾽Εν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς, καὶ τοῦ 

ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς, ποιοῦν 

123 αὐτη γαρ η δοξα Μϑὃ νς αυὑτη η γαρ δοξα ΜΡ " κ'Ά, Οε ν5 εν 
αὐυτη η γαρ δοξα Μ΄, ΤΆ ν5 αυὑτην η γαρ δοξα Μ΄ 
224 περιτατησουσι(ν) τα εθνη δια του φωτος αὐὑτης ϑϑὲκα, Οε νος 
τα εθνη των σωζομενων τω φωτι αὐτῆς περιτατησουσι τα εθνη 

δια του φωτος αὐτῆς Μοὶ νς τα εθνη των σωζομενων εν Τω φωτι 

αὐυτης περιτατησοῦσι ΤΆ 

324 φερουσιν αὐτω δοξαν και τιμην των εθνων εἰς αὐτην Μὲ νς 
φερουσι την δοξαν καὶ την τιμην των εθνων εἰς αὐὑτην Μ5 νϑ5 
φερουσι την δοξαν καὶ την τιμὴν αὑτῶν εἰς αὑὐτην Μ΄, ΤΆ ν5 
φερουσι την δοξαν αὐὑτων εἰς αὐὑτην Μ΄ “"' ΚΑ, Οε ν5 φεροῦσι την 
δοξαν αὐτων εἰς αὐὑτην και την τιμην των εθνων ΜΡ 
426 τ᾿ινα εισελθωσι(ν) Μϑ οὶ νς --ΑἼΜ9Ὁ “ 4 ὁϑρὶ μᾳ, ΤῈ ΟἵἋ 
527 κοινον 9ὲ κ, οε. νς κοινουν ΤᾺ 
627 ο ποιων Μϑ κ""͵ [ὉἍ] νβ ποιων Μϑῦρ' Α ν5 ποιοὺυν ΜϑΡὶ “ 4 ὁ ΤΆ 
71 ποταμον Μϑ ϑρ' πᾳ, ὧσ νΞς ποταμὸν καθαρον ΜϑΡ' “ 4 ὁ κγς 
καθαρον ποταμον ΤᾺ 
81 κρυσταλλον Μὲ ϑΡὶ “ρἱ « ορὶ κακαὶ, ΤᾺ (γε νβ κρυσταλον ΜϑΡὶ “Ρ᾽ ϑρὶ 
952 ἐντευθεν και εκειθεν ξυλον ζωης Μϑ "Ρ' Α, Οε νβ ἐντευθεν και 
εντευθεν ξυλον ζωης ΜϑΡὶ ς 49 ΤᾺ νϑ5 ενθεν και Ν" 
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καρτοὺς δώδεκα, κατὰ μῆνα ἀποδιδοὺς ἕκαστον' τὸν 
καρπὸν αὐτοῦ. Καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν 
ἐθνῶν. 3 Καὶ πᾶν κατάθεμαξ οὐκ ἔσται ἔτι,3 καὶ ὁ θρόνος 
τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ᾿Αρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται, καὶ οἱ δοῦλοι 
αὐτοῦ λατρεύουσιν αὐτῷ. 4 Καὶ ὄψονται τὸ πρόσωπον 
αὐτοῦ, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. 5 Καὶ 
νὺξ οὐκ ἔσται," καὶ οὐ χρεία λύχνου καὶ φωτός, ὅτι Κύριος 
ὁ Θεὸς φωτιεῖ" αὐτούς. Καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων. 

ΤΗΘ ΤΙΠΊΘ ἰς ΝΝΘδγ 

6 Καὶ λέγει μοι, “Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί. Καὶϑ 
Κύριος ὁ Θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν' προφητῶν ἀπέστειλε 
τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ" ἃ δεῖ 
γενέσθαι ἐν τάχει." 

7 “Καὶ" ἰδου, ἔρχομαι ταχύ! Μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς 
λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου." 

"2 ἀποδιδους εκαστον ΜΡ δρὶ γς ἀποδιδοὺς εκαστος Μϑρ' νς 
εκαστον αποδιδοὺυς Μ΄ “ρὶκχ νς εκαστον αποδιδον ΜϑΡ' νς εκαστον 
απόοδιδοὺυν ΜέΡίΑ, (γε νβ ενα εκαστον αποδιδουν ΜϑΡὶ͵ ΤᾺ 
23 καταθεμα 33ὲ Α, ον νΒ καταγμα Ν᾽ ν5 καταναθεμα ΤῈ 
23 ετι Μϑ ἔρὲ Α, ΤΆ Οε νβ ἕκει Μϑρὶ ᾿ς δ κς --κ" 
43 λατρευοῦυσιν ΜϑΡ' ϑρὶ γς λατρευσουσιν ΜϑΡ' δρὶ ς 4 ὁ μᾳ͵, ΤῈ Οε 
55 ἔσται Μὸ νς Ἐετι Μρρὶ κα, σὺ νς ἕεκει Μδϑρὶ ς « 6, ΤᾺ 
“5 οὐ χρεια λυχνου και φωτος Μδ ν5 χρειαν οὐκ εχουσι λυχνοῦυ και 
φῶτος ἡλιοῦ ΜϑΡὶ “ ορὶ, ΤῊ νβ χρειαν οὐκ εἐχουσι λυχνου και φως 
ἡλιοῦ Μϑρὶ γς χρειαν οὐκ ἐχουσι φως λυχνοῦ και φως ηλιου ΜϑΡὶ γς 
οὐκ ἐχουσιν χρειαν φωτος λυχνου και φωτος ηλιοῦυ κί, ΟΣ ν5 οὐχ 
εξουσιν χρειαν φωτος λυχνου και φως ηλιου Α 
75 φωτιεῖ Μ' "Ρ' ὁ δ κκ γς φωτίζει ΜϑΡρὶ 4, ΤῈ νβ φωτισει Α, Οε 
8ρ λεγει Μϑ "Ρὶ ὁ γς εἰπτε(ν) Μ"ρ' 4.9 πᾳ, ΤῈ οἍ 
3560 και Ψ»", ΤῊ νς ΤΟ ΝΑ, Οε 
"6 πνευματωῶν τῶν Με" ΚΑ, (ε νβ πνευματων των αγιων Μδ νϑ5 
αγιων Μό 5, ΤᾺ 
"6 δειξαι τοις δουλοις αυτου ΜϑΡὶ " « 6 κᾳ, ΤΆ Οε νς διδαξαι τους 
δουλοὺυς αὐτου Μϑ νς -- Μϑρι 
127 και Μϑ "ρὲ ὅ νᾷ, (σ νὲ -- Μϑρὶ ο 9. ΤῈ 
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ὃ Κἀγὼ" ᾿Ιωάννης ὁ ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα. Καὶ ὅτε 
ἤκουσα καὶ ὅτε εἶδον, ἔπτεσονξ προσκυνῇσαι ἔμπροσθεν 

τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύντος" μοι ταῦτα. 

9 Καὶ λέγει μοι, “Ορα μή. Σύνδουλός σούϑδ εἰμι καὶ τῶν 
ἀδελφῶν σου τῶν προφητῶν, καὶ, τῶν τηρούντων τοὺς 
λόγους τοῦ βιβλίου τούτου. Τῷ Θεῷ προσκύνησον." 

Τ0 Καὶ λέγει μοι, “Μὴ σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς 
προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου, ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν. 
ΤΊ ':ὋΟ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καὶ ὁ ῥυπαρὸς ῥυπα- 
ρευθήτω ἔτι͵, καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω" ἔτι, καὶ 

ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι." 

ΙΘςιι5 Τϑοί{6ς ἴο ἰῃ 6 Ὁῃυτοῇος 

) 

12 “᾿Ιδού,} ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ᾽ ἐμοῦ, 

ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἔσται αὐτοῦ.'2 13 ᾿Εγὼ" 
τὸ ᾿Αλφα" καὶ τὸ Ὦ, ὁ Πρῶτος καὶ ὁ ἼἜσχατος, ἡ ᾿Αρχὴ καὶ 
τὸ Τέλος." 

᾽8 καγω Μϑ "Ρὶ “ πᾳ, Οὐ ν5 και εγω Μϑρ' 4.9, ΤΆ 
28 ακουων καὶ βλεπὼν ταῦτα Μδῆ δΡ' “Α, (ε νς βλετῶων και 
ακουων ταῦτα ΜϑΡ' 4 ὁ» βλεττων ταυτα και ακουων ΤΆ 
38 οτε ειἰδον Μϑρὶ νς εἰδον ΜϑΡρὶ νς εβλεψα Μῆϑρ' ς 46 κ, ΤῈ Οἵγ νϑ 
εβλεπον Α 
48 ἐπεσον Μϑ "Ρ' “ 6 ϑρί ᾽ς επεσα Μ0Ρρ' ὁρὶ μα, ΤῈ Οε 
“ὃ δεικνυντος Μ5Ρ' “ὁ νς δεικνυοντος ΜΡ " 4 ὁ, ΤῈ Οε νϑ δικνυντος ΝΕ 
ν5 διγνυοντος Α 
69 σου ϑὲκα, οὐ νς. ἐ γαρ ΤᾺ 
79 και Μ3 9 5 ὁρῖ χᾷᾳ, ΤῊ Οὧγ νς -- Μ" ϑρὶ 

810 ο καιρος γαρ Μϑ " ΝΑ, Οε νϑ Οο γαρ καιρος Μδὅ νς οΤι Οο καιρος 
Μ-’ ὁ, ΤᾺ 
511 και ο ρυπαρος ρυπαρευθητω ετι Μϑ “ “ ὃ νς και ο ρύπαρος 
ρυπανθητωῶ Εετι Ν᾿, (γσ νβ ορύπων ρυπωσατω ετι ΤΆ ν9 -ΜῦΡΑ 
1011 δικαιοσυνην ποιησατω ΨΜΨὲέκΑ, Οἐε ν5ς δικαιωθητω Μϑ, ΤΆ 
"12 ιδου ϑϑὲκα, οἍ νβ και ιδου ΜϑΡὶ, ΤΆ 
1212 ὡς το εἐργον εσται αυὐτου Μϑ "Ρὶ ὁ γς ὡς Το εργον εστιν αὐτου 
ΝΑ, Ογε ν5 ὡς Το εργον αὐτου εσται ΜϑΡρὶ 5, ΤΆ νς κατα Τα εργα 

αὐτου Μό 
1313 ἐγω ΨὲκΑ, οε νς Ἐ εἰμι ΤΆ 
413 Αλφα ΜΝΑ, Ογ ν5 Α Μϑ’ 9, ΤΆ 
1513 ο Πρωτος και ο ἔσχατος η Αρχη και το Τελος Μϑὃ ὃ κ, Οε νς 
Πρωτος και ἔσχατος η Αρχη και το Τελος Α νΞ5 Αρχη και Τελος ο 
Πρωτος και οἔσχατος Μ" 5 “»ἱ ΤῈ νβ ο Πρωτος και ο ἔσχατος Με"' 
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14 “Μακάριοι οἱ ποιοῦντες τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἵνα ἔσται 

ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, καὶ τοῖς πυλῶσιν 
εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν. 15 "ΕξωΖ οἱ κύνες καὶ οἱ φάρμακοι 
καὶ οἱ ττόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ ττᾶς ὁ 
φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος. 

16 “᾿Εγὼ ᾿Ιησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι 
ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις. ᾿Εγώ εἰμι ἡ “Ρίζα καὶ τὸ 
Γένος: Δαβίδ, ὁ" ᾿Αστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός." 6 

17 Καὶ τὸ Πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν, “!Ἔρχου" 7 Καὶ ὁ 
ἀκούων εἰπάτω, “Ἔρχου! 7 Καὶ ὁ διψῶν ἐρχέσθω. ὲὋ 
θέλων, λαβέτω" ὕδωρ ζωῆς δωρεάν. 

Α ννάγη!ηρ 

18 Μαρτυρῶ ἐγὼ" παντὶ τῷ" ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς 
προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου, ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπ᾽ αὐτά,"2 

ς 

ἐπιθήσαι"" ὁ Θεὸς ἔπ᾽ αὐτὸν" τὰς!" πληγὰς τὰς 

14 ποιουντες τας ἐντολας αὐτου 39ὲὶ, ΤᾺ νς πλυνοντες τας 
στολας αὑτῶν ΝΑ, Οε 
215 εξω ἍϑέκΑ, Οὐ νς δε ΤᾺ 
315 ο φιλων και ποιων Μ΄ 5, ΤΆ ν5 φιλων και ποιων Μὃ “Α,ΟΥ νθ ὁ 
ποιωὼν και φιλων ΜϑΡ' νς ο ποιων και Ο φιλων ΜϑΡὶ νς ποιων Και 
φιλων καὶ 
416 γενος ἌΨ᾽ΝΑ, Οὐ ν5 του ΤΆ 
"16 ο Μ᾿ “ ΝΑ, ΤᾺ (ε νβ και ο Μ 49 
“16 ο λαμπρος ο πρωινος Μὲ δΒΡ' ς 4 ϑρῖ καὶ Ογ νβ ο λαμπρος και Ο 
προινος Α νβ Ο λαμτπρος ο πρωινος ο αὑτος ΜΡ νς ο λαμπρος και 
ορθρινος ΤᾺ 
717 ἐρχου ... ερχου 3ὲ Α, Οἐ νβ ελθε... ελθε ΤΆ 
817 ἐερχεσθω 9ὲκα, Οε νβ ελθετω και ΤΆ 
917 λαβετω ϑὲΑ, οὐ νς λαβειν Μ'Ρ'ὶ νς λαμβανετω το ΤᾺ 
1018 μαρτυρω εγω Ξ3ὲ 4, Οε νβ μαρτυρομαι εγω Μβϑρὶ νς ἡ μαρτυρω 
εγὼ Νὶ ν" συμμαρτύυρομαι γαρ ΤΆ 

"18 τω Μ'" “οἴ κα, γε ν5 -- Μϑ ὅ ορὶ ΤῈ 
"218 εἐπιθη ἐπ αυὑτα ΜΑ, Οε νβ επιθηση ἐπ αυὑτα Μδ νϑ5 ἐπιτιθη 
προς Ταῦτα ΤΆ ν5 -Ν" 

1318 ἐπιθησαι Μδ “ ν5 ἐπιθησει Μϑρὶ “ρὲ ὁ γχξκά, ΤΆ ΟἍ νβ επιθησεται 
Μϑρὶ νς επιθηση ΜΡ 
"418 ο Θεος ἐπ αὑτον Μϑ "Ρὶ͵ ΤᾺ Οε νβ ἐπ αὑτον ο Θεος ΜϑΡὶ ς ερί 
Ἐν ἐπ αὑτω ο Θεος Μδ νς οΘεος αὐτὼ ΜεΡ'ὶ νς οΘεος Α 
1518 τας Μὲ "ρὶ ὁ κα, ΤᾺ Οὐ ν9 ἕεπτα ΜΡ' ς ϑρί γς ἐζ Μϑρὶ 
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γεγραμμένας ἐν τῷ' βιβλίῳ τούτῳ. 19 Καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ 

ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης,3 

ἀφέλοι ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου" τῆς ζωῆς 
καὶ ἐκ τῆς Πόλεως τῆς ᾿Αγίας͵," τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ 
βιβλίῳ τούτῳ. 

Ι Απὶ (οπηίηρ Θυϊςκὶγ 

20 Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα, “Ναί, ἔρχομαι ταχύ." ᾿Αμήν. 

Ναί,8 ἔρχου, Κύριε ᾿Ιησοῦ.3 
21 Ἢ χάρις τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ" μετὰ πάντων 

τῶν ἁγίων ." ᾿Αμήν."2 

118 τω ΨέκΑ, σε νς -- ΤᾺ 

219 αφελη Μϑὲπα, οε νς αφεληται Μϑρ' νς αφαιρη ΤΆ 
319 του βιβλιου της προφητειας ταυτης ΜΑ, Οε ν5 τουτων του 
βιβλιου της προφητιας ταύτης ᾿ὶ ν5 της προφητειας του βιβλιου 
τούτου Μδ “οἷ γς βιβλου της προφητειας ταυτης ΤΆ 
419 αφελοι Μϑρ' δρὶ οινς αφελεῖι Μῆϑρὶ 4 86 Ὰᾳ͵, (εἐ νβ αφελι ᾿ὶ νς 
αφαιρησει ΤΆ 
519 του ξυλου 33ὲ ΚΑ, ΟΥ ν5 βιβλου ΤᾺ 
619 αγια ΝΑ, οενς Ἑκαι ΤΆ 

719 τω ΜΠ κα, σε νς -Τ 

820 ναι Μϑ Ῥρὶ ς 4 ΤῈ νς -- ΜῬΡὶ 5 ΝΑ, Ογ 
520 Ιησου ΜΝΑ, ΤᾺ Οε ν5 ἜΧριστε Μ΄ 5 
1021 Κυριου Ιησου Χριστου δῇ νς Κυριου ἰησου ΝΑ, Οε ν5 Κυριου 
ημων ἰησοὺ Χριστου ΤΆ 
"21 παντων των αγιων Ψ39ὲ νς των αγιων Καὶ νς παντων Α, Οε νϑ 
πάαντῶν ὑμωὼν ΤΆ 

1221 αμην Μν, ΤΆ ν5 -- Μ΄ 9ὁρῖ Α, οἵ 
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ΒΙΡ] γα ΠῚ ϑδοΙογ ΠῚ Οτάθους (οαθχ ναίσαηυς. Κοπηθ: (οηργθραίὶ. οηὶς ἀ6 
Ριορᾶραπαδ Εἰαθ, 1868. 

Βάᾶγη5, Ἰοῆη νν. Β. “Ράργτγιι5 ΒοαπΊεγ "|, ϑοπιβ (ογγθοϊίοης ἃπα Κϑπηαγκο."!" Κθνωθ 
“σ΄ εἰμαίος Οτγὶθηίαίος 75, 1962. 

Βιροίθη, οἱθγ ἀθη Ηθ ρο ϑΚγι. Κονιθηῖ ονογςθίίθίςθ ἂν 1930. Οκίο: θὲ Νούοκθ 
Βίο ςθίςκαρς Εογίαρ, 1958. 

ΒΙΙαΌο], Εγίθαγίςῃ, θα. ψογδηθηϊ ςβυπηρθη ἃς αθη Ρδαϊςεῆθη Ράργτγτις- 
δΑΠΊΠηπρθη. Ηθή 4 Οτγίθοδίεεμο Ραργτγὶ. Ἠθίαθίρθγρ: [πΔ 56  θςίνθγίαρ αθς 
Μνογίδςοθις, 1924. 

Βίγαςα!!, }, Ν. ΤῊΘ Βοαϊπηογ Ράργτγως οὐ ἴῆ6 (οϑρϑοὶ οἔ ]οἢη. ἰοπαάοη, 1960. 

. “ΤΠ Τοχῖ οἵ ἴῃ (ορρεοὶς ἰπ Ρῃοίίϊις," ἰη Ιουγπαὶ οὐ Τῃθοϊορίςα! διυαϊος 
η.5. 7 (Αρᾷοςί, 1956): 42-55, 190-198; “ΤΗΘ Τοχί οἵ (ῃ6 Αςΐς δπα Ερίςί[θς ἰη 
Ρῃοίίυς," 75 η.5. 9 (Οεἴορϑι, 1958): 278-291. 

Βίαςς, Ε. )ᾶηα Ὀοβιμπηθρί, Α. Α Ούϑοίκ (Ογαπηπηδγ ο ἢ ΝΝονν Τοςίαπιθηΐ ἀπαὶ Οἰμ θυ 
ἔαγὶν (γί ςἰΐαη  Πἰγαίωγο. Τγαπῃοαῖρα ἂπα Κονίςθα ᾿γ Βορϑοη νν. Εμηκ. ΓΒ - 
ςᾶρο: ἰϑπἰνθοιςιγ οἱ (Πίςαρο Ριθος, 1961. 

Βυγροη, ἰοῆη νν}} } απλ. ΤῊΘ Οδιιςδος οὗ ζογγυρίίοη οὐ ἰῆθ Τυδαϊοπα! Τοχί οὐ [ἢ6 
Ηοἰὐν (οϑροίς. ἰοπὺπαάοη: ὥθοῦρο Β6}} ἂἃπα ϑδοης, 1896. 
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. ΤΗΘ [δςἰ Τννοίνο Ννϑῖςος οὐ ἰῆθ (οϑοροὶ Ἀςοογαϊπρ ἴο 5. Μαγκ. Οχίογα: 
]. Ραγκθὺ πα ζο., 1871. 

. ΤΗΘ Κονίςίοη Κονίςρα. ᾿᾿οπαοη: }. ἱΜυτγαγ, 1883. 

. Τῇ6 Τγδαϊοηα! Τοχὶ οὐ ἰῆθ Ηοὶν Οορρϑοίς. ικἀϑω Οθοῖρθ Β6! ἂπαὰ 
δος, 1896. 

(αγάθγ, Μυτγίθὶ Μ. “Α (δθϑαάγθδη Τοχί ἰη ἴῃ 6 ἘΠ Ερίοι[6ς δ΄ Ννϑνυν ΤοςιδπΊθηΐ 
οἰμαΐος 16 (Οςεῖ. 1969--]ἱγ 1970). 

(άῖοοη, Ὁ. Α. Τῆο Κίπρ απιτὸς νοίσίοη θραῖθ. Οτάπα Καρίας: Βακθγ Βοοκ 
Ηου56, 1979. 

(μαπηρ!η, Κιι5956 ||. ΕΑΠΊν Ε ΔΠα] [ἰς Αἰ Πθς ἰὴ Μαΐϊβονν. δίμαϊ!θς ἃπα] [λοςιυπΊΘηζς 
28. 5αἰϊ [ακϑ᾿ Οἰγ: πϊνογοίίγ οἱ ὑἱϊἱαῃ Ργθος, 1966. 

. ΕΑπην ΠῚ ἰη Μαῖίϊονν. ϑδίωμαϊθς δηαὶ [)οςυπηθηΐς 24. δαἱῖ ἰακθ (ἰγ: 
ἰ) ηἰνθιςιγ οἵ δῇ Ργθϑς, 1964. 

ΟΙαγκ, Κ. νν. “τῃο εἤεφεϊ οἱ Κϑοθηὶ Τοχίυδὶ (τ ἰοἰσπλ ἃροη Ννονν Τοϑίαπηθηίὶ 

σἰμαΐος.“ ΤΗΘ Βαςκργουπα οὐ [ῃ6 ΝΝονν Τοςίαπιθηΐ ΔΠ6] [15 ξςςβαίοίοδγυ. ξαϊῖθα 

Ργ νν. Ὁ. Ὀδνίθς 8Ὧπα Ὁ. Όδυρθ. (απιογίαρθ: Τῆβ (απιοτίαρα ὑϑηϊνογοιν 
ΡΙθος, 1956, ρρ. 27--5]1. 

. “ΤΠ Μαπυκοτρῖς οὐ ἴῃ6. Οτθοκ Νϑνν Τοοίαπηθηϊ."!"ς Νογν Τοςοίαπηθηΐ 
Μαδπηιιοοεγὶρί δἰμαϊίθς. Εαϊῖθα Ὁγ Μ. Μ. Ραινί5 ᾷἃπᾶα Α. Ρ. ννίκργθη. ζὉῃίςαρο: 
Τῇ ἰ]ηἰνοιοίίγ οἱ Ὁῃίςαρο Ρῦθος, 1950, ρρ. 1--24. 

. “Τῇ Τῃθοϊορίςδι Κϑίθνδηςθ οἵ Τοχίυδί ναγίαἴίοη ἰη (ωυγγθηΐ (γι ἰςἰ5Π1 οἵ 
[ῃ6 τθοκ Νονν Τοοίαπηθηϊ."" ουγηδί οὐ ΒιθΙ ςΑ! ἰ ϑγαίωγο (1966). 

. “Τοαδγ΄ς ΡγοὈ Θπης ννἢ τῃ6 (τσὶ Τοχί οἵ [ῃ6 Ννθνν Τϑοίαπηθηίΐ. "" Τγδη- 
οἰ Ο΄ς ἰη ΒΙΡΙ ταί ϑεμοιαγςοῃϊρ. Ἑαϊῖρα ᾿γ }. (. Κ. Κγιδαγοαδπη. Γῃίςαρσο: ΤῇΘ 
ἱ) ηἰνθιοίγ οἱ (ῃίςαρο Ργθϑς5, 1968. 

ΤΗΘ (οαθχ Αἰοχαπαγίπυς ἰπ Κραιμςθαὶ ΡΗοϊοργαρῆϊς Εαςοὶπηθ. Οχίογα: Οχίογα 
ι)ηἱνθυςιγ Ργθος, 1909. 

(οασοχ δἰηδι εις Ροιγορο! αηι.5. Ἐαϊῖρα Ὀγ Ηθίθη πα Κίγοορρ ἰἀκθ. Οχίοχα: 
(Ιαγθπάοη Ρίθος, 1922. 

(οἰννθί!, Εγπθοῖ (δαάπηδη. “ΤῆΘ (οπιρίοχ Ὁμαγαςίθγ οἵ ἴῃ ἰ αἷϑ ΒγΖαηπίίηθ Τοχί οἵ 
[ῃ6 (ὐοΞσροίς5.“ ]ουγηαὶ οὗ ΒΙΡΙ ΓΑΙ Ι Πδγαίωγο 54 (1935): 211--21. 

. “Ἐχίοθγηδί Ενίαθηςθ δηα Ννθνν Τοοίαπηθηϊΐ (τς 5π1.΄΄ δίμασίθς ἰη 1ἢ6 ΗΪ5- 
ἰοῖν ἃπα] Τοχί οὔ ἢ Ννονν Τοοίαπηθηίΐ. ξαϊῖρα Ὀγ Β. ᾿.. ᾿ηίθὶς δπα Μ. ]. ϑυρρϑ. 
σα [ακθ (ιγ: ηϊνθογοίγ οἵ ἱαῃ Ργθος, 1967. 

. “Ορηρδίορίςαὶ Μρίβοα: [5 Αςῃίθνθπηθηΐς δηα ἰἰς | ᾿πηαιίοης,"" Ιουγηδὶ 
οἵ ΒΙθΙ κα! | Πϑγαίωγθ 66 (1947): 109--33. 

. “ΤΠ Οἰρίη οἵ Τοχιίίγροος οἵ Νονν Τοοίαπηθηΐϊ Μαηιιϑςογρίς."" Εαγὶν (Βγῖ5- 
{ἀπ Οτρίης. Ἑαϊῖθα ᾿γ ΑἸΙθΘη ννίΚργθη. Ὁμίςαρο: Ουδαγαηρίθ Βοος, 19Ο6Ἱ, 
ρρ. 128--38. ; 

. “δορά! Ηαδρθὶΐς ἰη Εαγίγ Ραργτγί: Α δίυαγ ἰη ἴῃ6 (οτγγυρίϊοη οἵ ἴῃ6 Τοχί."' 
Τῇ ΒΙθ|6 ἰπ Μοαίΐδθγη ϑδεβμοίαγςιρ. Ἑαϊῖθα ᾿γ.}. Ρ. Ηγαῖϊ. Ννονν υοικ: Αδίηρ- 
αοη Ρίθος, 1965, ρρ. 370--89. 

. “ΤΠ6 δἰρηϊβοδηςθ οἵ Οτουρίηρ οἵ ΝΝονν Τροϊαπηθηΐ Μαπιιςογίρίς."'" Ννονν 
ΤοςίΠΊΘΠὶ δίιαίϊος 4 (1957--1958): 73--92. 

. δίυαϊος ἰὴ ΜΜοιβοαοίορυ ἰη Τοχίωδι (γι είς πλ οὐ ἰῃ6 'ΪνΝθνν Τοϑίαπιθηί. 
ἰ οἰαθη: Ε. }. ΒεΠΠ|, 1969. 

(οἰννθϑί!, Εγηθοὶ (δαπηᾶη ἂπα Κἰααΐθ, θοπαία νν., ρας. ϑδίμαϊίθς ἰπ {ἢ 6 | ϑοϊϊ οηδγν 
Τοχί οἵ ἰῆθ γϑοκ ΝΝονν Τοοίαπηθηΐ: νοΪωπιθ !, ΡγοΙ ΘροπΊθηδ ἴο [ἢ δίυσίν οὐ 
{ῃ6 ἰφεϊοηαῖν Τοχί οὐ [ἢ6 (οσροίς. (Πίςαρο: Τῇ υυπἰνθοίϊγ οἱ (ῃίςαρο 
ΡΙθος, 1933. 
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(οἰννθοί!, Ε. (. πα Τιιπθ, Ε. νν. “τῇο ΟΩιιδαπιίαἴϊνο Κοίαϊοπςῃΐρς Ὀθίννθθη Μ5 
Τοχί-Τγρος." Βίθ τα! ἀπο Ραδίγιοσῖϊς ϑδίωασιϊίθς ἰὴ Μϑπιοῦν οὐ Κοροηὶ Ρίθγεθ 
(δον. ξαϊϊδα ᾿γ)}. Ν. Βίγας4!! ἂἀπα . νν. Τῃοπιοοη. Εγθίρθογρ: Ηθγαρυ, 1963. 

᾿δηίοίς, Β. ᾿.. ἀπα διυρρ5, Μ. ]., θας. ϑδίυμαϊίδς ἰη 16 Ηἰςίογν πα Τοχί οἵ [6 Νϑνν 
ΤΟς Δ ΠΊΘΗηΐ ἴῃ ΗΟΠΟΓ οὐ Κοηποϑίῃ νυ] }}}ς (Ιαγί, ΡΉ. [). διμαΐίθς απαὶ [)οςιπηθηΐς, 
29. 541 ἰακθ (ίϊγ: ἰ)ηἰνθιςιγ οἵ τα Ργθςς, 1967. 

Ὀγίς, ϑϑιρίο. “Ραρίγὶ | οἰΐθγαγθ α6}}’ {}πἱνθγο ἃ (αϊο!ςα αἱ Μίίδηο."! Αρθργρίμς 
52 (1972): 67--118. 

Εανναγας, δαγαῇ Αἰθχαπαθγ. “Ρ΄" ὑπάϑὺ ἰῇ Μαρηϊνίπα (ἰαςς5.“ ΝονιιΠπΊ ΤΘο- 
᾿ΑΠΊΘΗϊΙΠΊ 18 (1976): 190--212. 

ΕΠΠοἵϊ, }. Κ. ΤΗΘ Οἴϑοκ Τοχί οἵ ἢ Ερίςίίος ἰο Τὶ πηοίῃγν ἂπαὶ Τίϊις. διμαίίος ἃπα 
[)οςιιπηθηΐς 36. 541 [ακθ (ίίγ, ἱᾶῃ: ι)ηἰνοιοιγ οἱ ἱαῃ Ργθος, 1968. 

. “ΤΠ ΤΗίγα Εαϊϊίοη οὐ ἴ[ῃ6 }π θα ΒΙΡ[6 ϑοςίρίϊθς' αγθοκ Νονν Τοϑία- 
πηθηΐ."΄ ΪνονιπΊ ΤΟοίαπηθηΐιπΊ 20 (1978): 242--77. 

. “ΤΠΘ ὑπϊΐϊρα ΒίρθΙ]6 δοςίθιθς' Τοχίμδ! (οπηπιθηίαγυ ναι μιαῖθα. " ΪΝΟνιΠΊ 
ΤΟςίΠΊΘηΐωπη 17 (1975): 130--50. 

Εηροϑίπιαηη, Ἠθρίπιαῖ; Ηδρθγάογη, Ὀἰθῖθγ; Κοθηθῃ, ἰυαννίᾳ; Μοικοιρθάςῇ, 
Κοίηῃοία, ας. Ζο  ςοἢτ ἐγ Ραργγοίορὶθ ὑπαὶ] Ερ᾿ γάρ ὶκ 14 (1974): 37--40. 

Ερρ, Ε. ]. “ΤΗΘ (ἰαγθπιοηΐ Ργοΐ!θ Μμρίῃοα ίογ (γουρίηρ ΝΝονν Τοοίαπιθηϊ Μίπιις- 
συ Μαημϑογὶρίς."" δίμαϊθς ἰη ἴῃ Ηἰσίογν ἃπα] Τοχὶ οὐ ἰῇ 'Ννονν Τοοίπηθηΐ ἰπη 
ΗΟοηΠοΟΥ͂ οὗ Κοηποίῃ νν]}}Πς (Ιαγκ, ΡΗ. [). δἰμαϊθς πα [)οςυπηθηΐς 29. Εαϊίρα Ὀγ 
Β. 1. Ὀδηίοίς δηα Μ. }. ϑυρρ5. δαἰῖ [ἰκθὸ (ίίγ: ὑπ νουςίγ οὐ ϑἱδῃ Ργθος, 1967. 

ΕΑΓΠΊΘΥγ, νν. Κα. ΤΗΘ [δςϊ Τννοίνθ νϑῖϑος οὐ Μαγκ. (αγηθγίαρθ: (αγηργίαρθ ἰϑηΐνθϑι- 
οἰΐγ ΡΙθος, 1974. 

Ερθ, αοίάοῃ. “(οιτθοίίοης οὐ Ράργγιις ΒοαπΊθυ [|| ἀπα ἴῃ. Νϑϑῖίθ ἄγθοκ Τρϑία- 
γπηθηΐϊ.“ Ιουγηδί οὐ ΒΙθ] τα! Ι γαίων 84 (1965): 66--72. 

. ΔΑ Οπίᾳααμθο οἱ νν. Ν. ΡἰεκΚριίηρ'ς. ΤΗῃ6 Ιαθηϊ ιν οὐ ἰῆθ 'Ϊνονν Τοςίαπιθηΐ 
Τοχί: Α Κονίθνν Απίς[β."΄ ΤῊΘ γμνθοιπηϊηϑίθγ ΤΗΘοίοβίςα! ἰουγηδ! 41 (ϑρτίηρ 
1979). 

. “Μοαθιη Τοχί (ιοἰσπη ἃπα ἴῃ6 δγπορῖίϊς ΡγΟθΙΘπΊ." ,. Δ Οτγίοςραςῃ: 
δγπορίϊς δηα] Τοχί- τ ἰςαὶ δἐμαίθς 1776--1976. Εαϊῖρα Ὀγ Β. Οτοβᾶγα ἂπαὰ 
Τ. Κα νν. ἰοηρϑοίαῇ. (απιργίαρθ: (απιθηαροα ἰϑπἰνθγοιγ Ργθος, 1978. 

. Ράργτιις Βοαίπιογ || (Ρ55): [ἰς Τοχίωδ! Κοίαἰοπςῃΐὶρς ἀπα! δογίθα! (ῃαγαςίοι- 
ἰσίἰς 5. δαἰῖ ἰαἀκθ (ἰΐγ: (πἰνογςοιγ οὐ (ϑἱαἢ Ργθος, 1968. 

(δραίαα, ]. οἱ αἱ., ρα. “Νουνθδιιχ ἔγαρπηθηΐς αι Ραάργτι5 4.“ Κονυθ ΒΡ ίωθ 47 
(1938): 1--22. 

(ὐδπΊθί6, Ηδιῖγ. ΤῆΘ Τοχίωυδὶ Ηἰςίογν οὐ [6 ἰ ίΐθγ ἴο [ἢ ΚοπΊδης. δίυαιίθς ἃπαὶ 
[)οςιπηθηϊς 42. (ταπα Καρίας: ννπλ. Β. Εργαπηδης, 1977. 

(ροηίϊηρς, Ἰασοῦ. βαπην Ε δηα Πἰς ΑΙ] ς ἴῃ [υκο. διμαίθς ἀπαὶ [)οςιιπηθηῖς 35. 561 
[ἀκ (ιίγ, υἱαῃ: ἰυπἰνογοίίγ οὐ ἢ Ργθος, 1968. 

. ΕΑΠΉΪν Ε ἀηπα |ἴς ΑἸ Πος ἰη Μάγκ. δίυμαϊθς ἀπαὶ [ϑοςσιιπηθηΐς 31. 941 ἰδκθ 
(ἰΐγ, ἱαῃ: πἰνθοεςιγ οἱ τα Ργθος, 1968. 

. ΕΑπηϊν ΠῚ ἰη Ιοἢη. ϑδίωαϊίθς δηαὶ [)οςιιπηθηῖς 23. δα[ῖ [ακθ (ἰΐγ, ἱδῃ: 
ἰ)ηἰνογςοίγ οἵ ϑδῃ Ργθος, 1963. 

. Εαπην 13 (ΤῆΘ Εογγὰγ Ογουρ), ΤΗΘ Τοχί Ἀσςογαϊηρ ἴο Ιοἤη. δίυα!οθς πα 
[)οςιιπηθηῖς 21. 541 [ακθ (ίίγ, (ϑἱαῃ: ἰ)πηἰνογςιγ οἵ ϑἱᾶἢ Ργθος, 1962. 

. Τῇ6 Θοϊοπαῖν Τοχί οὐ απ ν 13 Αςςογαϊπρ ἰο (οα. ναὶ. Ογ. 1217. 
ϑίιαἱδθς 4ηα] [)οςιπΊιθηϊς 18. 541 [ἀΚθ (ἰΐγ, ἱαῃ: ἰ)ηἰνογοίίγ οἱ ὕϊαἢ Ργθος, 
1959. 
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. Εαπηϊν ΠῚ ἰπ [υκὸ. δἰιαϊίθς δηαὶ [ϑοςιυπιθηῖς 22. δα]ῖ ἰακθ (ιν, ἱδῇῃ: 
ιϑηϊνθιςγ οὐ ἰϑ14ἢ Ργθος, 1962. 

. ΕΑπην 13 (ΤΗΘ Εϑγγαγ Ογουρ), ΤΗΘ Τοχί Ἀςςογαϊηρ ἴο ἰκο. δἰμαϊίος δηα 
[ϑοςωυπηθηῖς 20. δ4[[ ἰἀκθ (ἵν, ἱδῆ: ὑπἰνογοίίγ οὐ ἱδἢ Ργθος, 19ΟἹ. 

. Εαπηὶν 13---- ΤῸ Εογγὰγ Ογοιρ, ΤΟ Τοχί Ἀςςογαϊηρ ἰο Μαίίονν. δἰυαϊθς 
4Π6] [)οςυπιϑηῖς 19. 541 ἰακθ (ίίγ, ἱδῃ: πίνουσιν οἵ ὑἱαῇ Ρτθος, 1961. 

(σοογ προ, σοῦ ἂπα Νϑνν, δἰίνα. “(Ὁῃρμιγϑςοςίοπη' 5 Τοχ οὐ [η6 (οϑρρεοὶ οὐ Μαγκ."' 
Ηδεναγαὶ Τῃθοϊορίςα! Κονίθνν 24 (1931): 122--42. 

(σογοϊίηρογ, Ηδης. “Ἔϊη Εγαρπιθηΐ α6ς5 (ῃροίογ βΒραϊίζγ ἔνδηρθίθηοκοαθχ ἰῇ αθγ 
Ραργγιςοαπηπηί μη αἀογ Ναιϊηδι ἢ} οἵμοκ ἰη ννίθη." Ἀρργυρίως 13 (1933): 
66--72. 

Οοςθηΐϊυς' Ηρργονν (ΑΠΊΠΊΔΓ ἃ5 Εα θα] Πα] ΕπΙαγρθαὶ ὃν Ε. ΚαιίζΖεςῆ. Κονίςθα ὃν 
Α. Ε. ζοννίογν. Οχίογα: (᾽αγθηάοη βγϑος, 1910. 

ατθροῖγ, (ᾶορᾶγ Κοπό. Τοχίκγικ ας  Νθυθη Τοοίαπιθηΐος. ᾿ θἰρζΖίρ: }. (. Ηθηγίςκς 
“6 ἢ Βιθοῃπῃαπαίμηρ, 1907. 

Οτοθηΐο!!, Βοιηαγα Ρ. δπα Πυηῖ, Απμυγ 5. Τῆθ Οχγγῆγηςσῆως Ραργτγὶ. Νοί. 1. 
ἰοπαάοη: Εργρί Εχρίογαίίοη Ευπα, Ογαθοο-ΚοπΊδη Βγαηςῇ, 1898. 

. νΟΙ. 2, 1899. 
νοί. 3, 1903. 
νοὶ. 4, 1904. 

νοὶ. 10, 1914. 
νοὶ. 11, 1915. 
νοί. 13, 1919. 
νοΙ. 15, 1922. 

Ηαίςῃ, νν} ΠΠαπὶ Η. Ρ. ἃπα ννϑί!ος, Ὁ. Βγδαίογα. “ἃ ΗἰΙμοπο πρυθ ςῆθα Εταρ- 
πιθηΐ οἵ ἴῃ6 Ερίςἰ6 ἴο ἰῆ6. Ερῃοοίδης."!" Ὃ Ἠδγναγαὶ ΤΗθοίορίςα! Κονίονν 51 
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