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ΡΚΑΟΜΕΝΤδ ΟΚΕΟδ ΰυ ΕΙΥΡΕ ϋΈΝΟΟΗ 

Εϋ$ ίοιιιΐΐθδ εχέευΐεεδ λ Αΐιίπτιιηι ρεηάαηΐ 1 Ιιινει άε 1886-87 Ρ^γ Ιεδ οιάιεδ άε 

Μ. ΟιέΡαυί, αΙοΓδ άΡεείευΐ άεδ ίουΐΐΐεδ εΐ ηιυδέεδ άΈ§γρΐε, αηιεηέΓεηΐ Ια άέεου- 

νεηε άε άευχ ηιαηυδεπίδ §Γεεδ ίοη ϊηΐέΓεδδαηίδ, ηιαϊδ ά άεδ ροϊηΐδ άε νυε άϊνεΓδ. 

Ε’ιιη ά’ευχ, Γεευεϊΐ άε ρΓοΕΙέπιεδ ά’απίΗιηέίϊςυε εΐ άε ^έοηιέίπε, έεπΐ δΐΐΓ ραρντυδ, 

εδΐ ΐιηρπηιέ άαηδ Ιεδ ρα§εδ ςυϊ ρΓέεέάεηί ραΓ Μ. Βαΐΐΐεί, αηεϊεη ΓηεπιύΓε άε Ια 

ΐΉΪδδΐοη αΓε1ιέο1ο§ΐςιιε άυ ΟαΕε, εε ςυΐ ιτιε άϊδρεηδε ά’εη άοηηεε υηε άεδεπρΐϊοη 

ρΐυδ έίεηάυε; ΓαυΠε, έεπΐ δυε ραΓεΙιεηύη, ιεηίεπηε άεδ ίτα§ηιεηΐδ άε ρΙυδΐευΓδ 

ΙΐνΓεδ αροα-γρΗεδ, ςυϊ δειαϊεηΐ άερυϊδ 1οη§ίεηιρδ ριώΐϊέδ δαηδ άε ίαεΒευχ ιεΐαιάδ 

δΐΐΓ Ιεδψαείδ ϊΐ εδί ϊηυίϊΐε άε δ’έΐεηάΓε. 

Οε άεΓπΐεΓ ηιαηυδεπί, εοηιριεηαηί ίι-εηΐε-ίΐΌΪδ ίευϊΐΐεΐδ Ηαυίδ εΐε (μπήζε εεηίΐ- 

ηιεΐιεδ εΐ Ιαι^εδ άε άουζε, ηε ροιίε αυευηε ρα^ιηαίϊοη. Εεδ ίευιΐΐεΐδ δοηΐ Γεηίεπηέδ 

εΐαηδ υηε Γείΐοεε άε εαΠοη ΓεεουνεΠ άε ευή ηοΐκί ραΓ 1ε ίεηιρδ. Νυΐΐε άαΐε, ηυΐΐε 

ϊηάίεαίϊοη ριιϊ ριιΐδδε ηοιίδ αΐάει α είαύΐϊι Γεροιμε ηιέηαε αρριοχΐιτιαίΐνε ού ίΐδ 

οηΐ έίέ ΐιαηδεπΐδ. δειιίεδ, Ιεδ ραιίϊευίαπΐεδ ΐ[υ οη ιεΐένε άαηδ Γέεπίυιε ου άαηδ Ια 

1αη§υε εΐΐε-ηιέηιε, ρευνεηί ηοιίδ ιπεΠιε δυΓ Ια νοΐε, εΐ ιηοηίΓεηΐ εμιε 1ε ιηαηυδ- 

επί η’εδΐ ραδ αηίέπευΓ αυ νιπ6 δϊέείε ηΐ ροδίέπειη αυ χπ6. Οεΐίε ρΓούαΗΙϊΐέ άενϊεηΐ 

ρΓεδςυε υηε εεπϊίυάε, δΐ οη εχαηιΐηε 1’εηφΐαεεηιεηί εΐε Ια ηέεΓοροΙε ά’ΑΡΙιιτπηΊ 

ού ϊΐ α έΐέ ΓεΠουνέ. Ε’αηεΐεη εΐηιείΐέΓε εΐηέίΐεη ά’ΑΙώηιϊπι δ’έΐεηά αυ ηοηΐ εΐ ά 
Γουεδΐ ιΐε Ια εοΐΐΐηε ού οηΐ έίέ άέεουνεΠεδ Ιεδ ίοηιύεδ άε Ια Χλ'ΙΙΡ ά Ια 

XX6 άγηαδίϊε. II α δει-νΐ άε Ιϊευ άε δέρυΐίυτε αυχ εΐηέίϊεηδ άε Ια Γέ§ϊοη, άερυϊδ 1ε 

ν6 δϊέείε ]ΐΐ5ςυ’αυ χνε, Ια ραηϊε Ια ρΐυδ αηεϊεηηε ΐουεΕαηί 1ε ρϊεά άε Ια εοΐΐΐηε, 

Ια ρΐυδ Ιιαυίε δ’εη έ1οϊ§ηαηί άαηδ Ιεδ ιίευχ άϊίεεΐϊοηδ ϊηάϊςυέεδ μίδερα α εηνΪΓοη 

700 ΐΉέίΐεδ. Ογ, 1ε ΐοηιύεαυ άυ ρΓορπέΐαΪΓε ιΐυ ηιαηυδεπί δε ΐΓουνε ά εηνϊΐοη 

200 ιηέΐΓεδ άε Ια εοΐΐϊηε άαηδ Ια άήεείϊοη ηοΓά-εδί, ροδϊΐϊοη <μιϊ ηοιίδ άοηηεΓαϊΐ, 

εοηΐΐηε άαίε αρρΐοχϊηιαίϊνε, Γέροφίε ΐιέδ έΐαδίϊςυε ά’αϊΙΙευΓδ ςυε ΐ’ϊηάϊςυαϊδ ρΐυδ 

Εαυί. 



94 υ. ΒουκίΑΝτ 

Εεδ ίτα§;ιηεηΐδ ΓερΓοάυΐίδ άαηδ Ιο νοίυηιε ρουιταϊεηΐ εερεηάαηί έίΓε ά’υηε έρο- 

ψαε ρΐυδ αηεΐεηηε εραε εεΐΐε οϋ νΐναΐί 1ε ηιοϊηε άαηδ 1ε ίοηιίαεαυ άυεμιεί ϊΐδ οηί 

έΐέ άέροδέδ. Αυευη ά’ευχ, εη είΓεΐ, ηε {οπαίε υη ίουί εοηαρίεί, εϊ 1ε ρΓεηιΐεΓ ηε δε 

ίεπηΐηε ραδ ηιεηιε δΐΐΓ υηε Εη άε ρίπαδε. Οη ρευί άοηε δυρροδεΓ ςιι’ϊΐδ ρπα- 

νΐεηηεηί άε ιηαηυδεπίδ εη ηιαυναΐδ έίαΐ, άοηί (^ιιείριιεδ ίευϊΐΐείδ, Γεευεΐΐϋδ ανεε 

δοΐη, οηί έΐέ αΐηδί δαυνέδ άε Ια άεδίηιείΐοη, οιι Εΐεη εραε 1ε εορίδίε, αγαηί εοπα- 

ηιεηεέ Ια εορΐε άε Γυη ά’ευχ, δ’εδί ίαΐΐ§υέ άε δοη ΐΓαναϋ εί εη α τερπδ υη δεεοηά, 

ρυΐδ υη ίΓοΐδΐέηιε, ςιι’ΐΐ α Ιαΐδδέδ ΐηαείιενέδ ευχ αυδδΐ. 

ΡουΓ Γεηάίε ρΐυδ ίαεΐΐε Ια ΓεεΙιεΓεΙιε άεδ άΐνεΓδ ΐεχίεδ άαηδ Γοπβΐηαΐ, ]’αΐ δυρ- 

ροδέ εΐιαειιη εΐεδ ίευίΐΐεΐδ ρα§ΐηέ αυ Γεείο εϊ αυ νείδο. Εεδ ίΓεηίε-ίΓοΐδ ίευϋΐεΐδ 

άοηηεηΐ αΐηδΐ δοΐχαηίε-δΐχ ρα§εδ, άοηί Ια ρΓεηιΐέίε εδΐ ίουΐ εηίΐέΓε οεευρέε ραΓ 

υη άεδδΐη Γερίέδεηΐαηΐ υηε ρεΐϊΐε εΓοΐχ εορΐε, άοηί Ιεδ Ιοί'αδ ροΐ'ίεηί εΐιαευη υηε 

εΓοΐχ ρΐυδ ρεΐϊΐε; αυ-άεδδυδ ιΐεδ Εϊαδ, ά §αυεΕε εί ά άΐοΐίε εϊε ΓαΛΐε άε Ια εΓοΐχ, 

δοηΐ ίΓαεέεδ Ιεδ ΙεΐίΓεδ Α εΐ Ω. 

Αυ νεΓδο ιΐυ ρΓεηιΐεΓ ίευϊΐΐεΐ, ε’εδί-ά-άΪΓε ά Ια ρα§ε 2, εοηιηαεηεε υη {τα§ιηεηΐ 

άε 1Έναη§ΐ1ε άε δαϊηί-Ρΐειτε, ερΕ δε εοηίϊηυε |υδς[υ’ά Ια ρα§ε ίο. 

Εεδ ρα§εδ 11 εΐ 12 οηί έΐέ Ιαΐδδέεδ εη Ρΐαηε. 

Εεδ ρα^εδ 13 ά 19 δοηΐ οεευρέεδ ραε υη Ε'α§ηιεηί άε ΓΑροεαΙγρδε άε δαϊηΐ- 

Ρΐεπτε; 1ε εαΗΐεε ίοπηέ ραΐ Ιεδ ρα&εδ 13 ά 20 εδΐ εουδυ Ια ίέίε εη Εαδ άαηδ 1ε 

ηιαηυδεπΐ, Ια ρα§ε 20 έΐαηΐ εη Εΐαηε, 1ε ίεχίε εοιτηηεηεε ά Ια ρα§ε ιρ εί Εηΐί ά Ια 

ρα§ε ΐ3· 

Εε τεδΐε άυ νοίυηιε, άε Ια ρα§ε 2ΐ ά Ια ρα§ε 66, εδΐ οεευρέ ραΐ άευχ Αα^ηιεπίδ 

άΈηοεΕ, άοηΐ 1ε ρΓεηιΐεΓ δ’έίεηά άε Ια ρα§ε 21 Α Ια ρα§ε 5 ο, εΐ 1ε δεεοηά άε Ια 

ρα§ε 31 ά Ια ρα§ε 66. Οεδ άευχ {εαρρτιεηίδ, ά’υηε έεπίιιΐ'ε άΐΕεεεηίε, δοηΐ τεΐϊέδ 

εηΐΓε ευχ ραΓ υη ραδδα§ε εοηΐίηυη. 

ΕηΕη, δυΓ 1ε ρΐαΐ ΐηίέπευε άε Ια Γείΐυεε, ά Ια Εη άυ νοίυηιε, εδΐ εοΐΐέε υηε ίειιίΐΐε 

άε ραΓεΙιεηιϊη ροΓίαηί έεπί εη οηεΐαΐεδ υη ΕαοριιεηΙ άΈναη§ϊ1ε εαηοηϊφαε. 

Εεδ ρείϊΐδ Ετα^πιεηΙδ ςυε ]ε νΐεηδ άε πιεηίϊοηηεΓ (Εναη§ΐ1ε εΐ Αροεαίγρδε άε 

δαϊηΐ-ΡϊεΓΓε, Εναη^ΐΐε εαηοηΐεραε) δεΓοηί ρυΕΙΐέδ εη ΐεηιρδ εΐ Ηευ. Ε’ΐΐϊΐροΠαηεε 

άυ 1ΐ\τε άΈηοεΕ, άοηί 1ε ίεχίε §εεε η’εδΐ εοηηυ ςυε ραΓ άε εοίΐΓΐδ ραδδα&εδ 

ταρροΓΐέδ άαηδ Οέάεέηυδ εί 1ε δγηεείΐε, εδί ίεΐΐε ηυε |ε πιε δυΐδ άέεϊάέ ά εοηι- 

ηιεηεεΓ ραΓ Ιυϊ Ια ρυΕΙίεαίΐοη άυ ηιαηυδεπΐ. 
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δαηδ ΓερΓοάυίΓε ϊα ΐουί εε ςυΐ α έίέ εΐίί βιιγ 1ε Ηντε (ΓΕηοεΗ, ΐΐ εδί ρεπααΐδ εΐε 

τέδυπιεΓ εη ςυείςιιεδ ηιοίδ Ιεδ εοηεΐυδϊοηδ αυχςυείΐεδ οηΐ αηαεηέ Ιεδ ίηαναυχ ε3ε 

δϊΐνεδίΐ'ε βε δαεγ ΕαιίΓεηεε, ΗοίΓηιαηη εΐ Όίΐΐηιαηη. ΕΙΙεδ δοηί Ιοΐη βε δ’αεεοΓίίεΓ 

εηΐΓε εΐΐεδ : Ια εϊαίε βε Ια εοηαροδΐίϊοη, ροΐηΐ 1ε ρΐυδ ΐηαροΓίαηί ά ίαχεΓ, ρυΐδςυε 

ΐουίεδ Ιεδ αυΠεδ εοηδέςυεηεεδ εη βέεουΐεηί, εδί εηεοΓε αυΐουαΠαυΐ ΐτέδ εοηΐεδΐέε. 

Ταηίϋδ ςυε ΌΐΠηααηη, Ε\να1β εΐ ΕίΐεΓε Ια τεροΓίεηί ]υδςυ’αυ π1-· δΐέείε αναηΐ ηοΐΐε 

έΐε, ΕαυΓεηεε, Ηοίϊηααηη εΐ ΟίτοεΓεΓ Ια βχεηί αυ τέ§ηε β’ΗέΓοβε 1ε Οΐαηβ, εΐ 

δϊΐνεδίΐ'ε βε δαεγ, ΕΙοίΐαααηη Ια Γοηί βεδεεηβΐε ]υδςυ’αρΓέδ Ιεδ νΐείοΪΓεδ εΙε Τίΐυδ. 

Οεδ ορΐηΐοηδ εοηΐΓαβΐείοίΓεδ ηε ρευνεηί ηααΙΙαευΓευδεπαεηί είτε ίΓαηεΙαέεδ ραΓ 1ε 

ιηαηυδεπΐ βε Οΐζέΐα, ίΐορ ρευ έΐεηβυ, ρυΐδςυ’ίΐ ηε εοηίίεηΐ ςυε Ιεδ ίΓεηΐε-βευχ 

ρΓεηιΐεΓδ εΗαρίΐΐεδ βε Γουνΐα^ε. 

Εα νεΐδίοη έίΐαίορΐεηηε, εΐ εεΐα α έΐέ εοηδίαΐέ βέδ Ια ρυΜίεαΐίοη εΐε Γου\τα§ε βε 

Εαυί'εηεε, α βύ έΐΓε εχέευίέε δυι· υη ίεχΐε §Γεε αυίΓε ςυε εεΐυΐ βοηί 1ε δγηεείΐε εΐ 

βέεΐΐέπαΐδ ηουδ οηΐ εοηδεΓνέ Ιεδ βέΓ>πδ. Βίεη ςυε ΓέΐΜοριεη εΐ Ιεδ Εα^ηιεπίδ βεδ 

Βγζαηίϊηδ δοϊεηί δεηαΐαΐαΐαΐεδ (Ιαηδ Γεηδεηαΐαίε, ΐΐδ εϋίΕέΐεηΐ αδδεζ βαηδ Ιεδ βέίαΐΐδ 

ρουΐ' ςυε Γΐβέε δε δοϊΐ ρΓέδεηίέε βε Γεχΐδίεηεε βε βευχ ΐεχΐεδ §Γεεδ, Γυη εουΓαηΐ 

εη Οΐ'έεε εΐ βαηδ ΓΟεείβεηΐ εΙΐΓέίΐεη, Γαυΐΐε εη υδα§ε βαηδ Ιεδ έ§1ΐδεδ β’Οπεηΐ; εε 

(ΙεΓηΐεΐ αυταίΐ έίέ ίΓαβυίί εη έΐΐαίορίεη εηΐΐ'ε 1ε πι6 εΐ 1ε νε δΐέείε βε ηοΗε έΓε, 

νεΓδ 1ε ηιέηιε ίεηαρδ ςυε Ιεδ αιιίΐεδ ΙΐνΓεδ βοηί δε εοηιροδε αυ]ουΓάΊιυΐ 1ε εαηοη 

έΐΐαίορίεη. 

Ε’εχϊδίεηεε εΐε εε εΙουΜε ίεχΐε, δΐηαρίε Βγροίΐιέδε ]υδςυ’£ά ρΓέδεηΐ, δεηαδίε έΐΓε 

ΐουί α Γαΐί εΙέηιοηΐΓέε ραΓ 1ε ηααηυδεπΐ βε Οΐζέΐα. δΐ, εη είΓεΐ, ο η 1ε εοηαραΓε ανεε 

εε ςυε δαϊηΐ—]υε!ε εΐ 1ε δγηεείΐε ηουδ οηΐ Ιαΐδδέ άυ ίεχΐε §Γεε β’ΕηοεΙα, οη τεεοη- 

ηαίΐ ςυε εΐεδ βΐίΐέΓεηεεδ ρπαίοηβεδ Ιεδ δέραΐεηί; 1ά ού 1ε ίεχΐε ΓερΓοβυίΐ βαηδ 

Γέρίΐτε εΐ (Ιαηδ Ια εΐαΐ'οηΐςυε Γγζαηίίηε δ’έΐοΐφαε βε Ια νεΓδϊοη έΐΐαϊορίεηηε, εεΐυΐ 

(1ε Οΐζέΐι δ’εη Γαρρί'οείιε, εΐ δΐ Γυη βε εεδ είευχ ΐεχΐεδ α βύ δετνίΓ ά Ια νεΓδϊοη 

έίΐαΐορΐεηηε, ε’εδί Ιαϊεη εεΐυΐ ίΐε Οΐζέΐα. 

Ροιιγ Γεηβΐε Ια εϋίΤέΓεηεε ρΐιΐδ δεηδΐΜε, νοϊεΐ εη Γε§αΐβ Γυη βε 1’αυΐΓε Ιεδ Γτα§- 

ηαεηΐδ ςιιΐ δε εοΓΓεδροηβεηΐ, αεεοηαρα§ηέδ (1ε ΙευΓ ίπιβυεΐΐοη Γεδρεείϊνε 2 : 

ι. Μα^αήη βηογάορΜίψιε, ιδοο, ι. Ιεί, ρ. 3&9· 

2. Α6η οΐε τεικίΓε ρΐιΐδ οΐαΐτε Ια εοηιραπιίδοη, ]’αΐ αέΐαιταδδέ, (3αη5 εεηε ίηίΓΟίΙυοιίοη, 1ε ιεχίε βε Οίζέΐι βε$ 

ίηηοηιΐ)ΓαΗε5 ίαυιεδ ά’οηΐιο§Γ3ρ1ιε <ρί 1ε βέβ^υτεπί. 
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α^Ά. Οηαρ. ι. Ερ. άε 8αΐηΙ-]ιιάε. V. χ^-15. 

0. οτι ερχεται συν τοις άγίοις αύτοΰ ποίησα!. Ιοου, ήλθε κύριος εν άγίαις μυριάσιν αύτοΰ, 
χοίσ-.ν κατά πάντων καί απολέσει πάντας τους 

ασεβείς και [ε]λέγςει πάσαν σάρκα περί πάντων 

έργων της ασέβειας αυτών ών ησέβησαν και 

σκληρών ών ελάλησαν λόγων και περί πάν¬ 

των ων κατελαλησαν κατ αύτοΰ άυ,αοτωλοί 

ασεβείς. 

ποιήσαι κρίσιν κατά πάντων, καί έξελέγξαι πάν- 

.ας τούς άσεβείς αυτών περί πάντων τών έργων 

ασέβειας αυτών ών ησέβησαν, καί περί πάντων 

τών σκληρών, ών ελάλησαν κατ’ αύτοΰ αμαρτω¬ 

λοί άσεβείς. 

« Ολγ ϊΐ αΓπνε ανεο 5ε5 δαϊηΕδ ρουΓ ]ο°;εΓ ΐοιι- 

ίε$ 1ε$ εηέαΕυΓεδ, εϋ ΐΐ ίεΓα ρέΓΪι· Εουδ 1ε5 ϊηιρϊεδ, 

εϋ τέρΓοιανεΓα εουΕε εΗαίΓ α εαυδε άε εουεεδ Ιευεδ 

οεηνΓεδ ά’ίηιρΐέεέ άοηε εΐΐεδ 5ε δοηε δουΐΐΐέεδ, 

άεδ άϊδεουΓδ νϊοΙεηΕδ ιμι’εΐΐεδ οηΕ εεηυδ, εΐ α 

εαυδε (1ε Εουε εε ςυ’οηε άΐΕ εοηίχε Ιαΐ Ιεδ 

ρέεΗειίΓδ ϊπιρΐεδ. » 

« λ οϊεί, αιι ηιΐΐϊευ <1ε δεδ δαΐηεεδ ητγπαάεδ, 

1ε 5εΐ§ηειπ· νΐεηΕ ]υ§εΓ ΕοιίΕεδ Ιεδ α'έαευΓεδ, 

ιΙέΕηπΓε ΓοΕίδ Ιεδ ίιηρίεδ ςυΐ δοηΕ ραπηί 

εΐΐεδ, ά εαυδε (1ε ΕοιίΕεδ Ιεδ εειινχεδ ά’ΪΓηρΐέΕέ 

άοηΕ εΐΐεδ δε δοηΕ δουΐΐΐέεδ, εΕ άε εουδ Ιεδ ΒΙαδ- 

ρΒέηιεδ ρυε Ιεδ ρέοΒειίΓδ ϊιηρϊεδ οηΕ ρΐΌηοηεέ 

εοηΕΓε Ιιπ. » 

(Ζηαρ. VI. 

&εο>-σες 1ε ΞρηεεΙΙε. — Οννηο^εαρίιίε 1 

ρ. 20 εί $ηίναηΐε$. 

(Οηαρ. VI.) 

1. και εγενετο όταν έπληθύνθησαν οί υιοί των 

ανθρώπων εν έκείναις ταίς ήμέραις εγεννήθησαν 

θυγατέρες ώραΐαι καί καλαί. 

« Εε 11 αΓΓΪνα ςυε, ΙοΓδηυε Ιεδ Είδ άεδ Ιιοιη- 

ηιεδ δε ίυι-εηε ιηυΐΕΐρΙίέδ άαηδ εεδ ]οαΐ'δ, ϊΐ 

ΙεαΓ ηα^υϊε άεδ ήΐΐεδ Βείΐεδ εε ϊοΐϊεδ. » 

2. καί έθεάσαντο αύτάς οί άγγελοι υιοί ουρα¬ 

νού καί επιθύμησαν αύτάς καί ειπον προς άλλη- 

λους ■ οευτε εκλεςωμεθα εαυτοις γυναίκας από 

τών ανθρώπων καί γεννήσωμεν εαυτοις τέκνα. 

« Εε Ιεδ αη§εδ, Είδ άυ Οϊεΐ, Ιεδ νΪΓεηε, εΕ 

Ιεδ άέδΪΓέΓεηΕ, εΕ δε άΐεεηε, Ιεδ υηδ αυχ αυΕΓεδ : 

« ΑΙΙοηδ! εΗοϊδϊδδοηδ-ηουδ άεδ ίειηηιεδ ράπτη 

Ιεδ Ηοιηηιεδ εΕ εη§εηάΓοη5-ηουδ άεδ εηίαηεδ! » 

3. καί είπε Σε μειαζάς προς αυτούς,ό'ςην αρχών 

1. καί έγένετο οτε έπληθύνθησαν οί υιοί τών 

ανθρώπων, εγεννήθησαν αύτοίς θυγατέρες ώραΐαι 

« Εε ϊΐ απάνα ριιε, Ιοί'δηυε Ιεδ Είδ άεδ Ιιοηι- 

ηιεδ δε ίαΐ'εηΕ ηιυΐεΐρΐϊέδ, ίΐ ΙευΓ ηα^υϊε άε 

Βείΐεδ ίΐΐίεδ. » 

2. και επιθύμησαν αυτάς οί έγρήγοροι, καί 

α,απλανήθησαν οπίσω αυτών, καί ειπον προς 

αλληλους · εκλεςωμεθα εαυτοις γυναίκας από 

τών θυγατέρων τών ανθρώπων τής γης. 

« Εε Ιεδ νί§ϊ1αηΕδ Ιεδ άέδΪΓέΓεηε, εΕ δ’έ°;α- 

ΐ'έΓεηΕ α ΙευΓ δΐιΪΕε, εΕ δε άΐΐ'εηΕ Ιεδ ιιηδ αυχ 

αυΕΓεδ : « Οιοϊδϊδδοιίδ-ηουδ άεδ ίειηηιεδ ράπτη 

Ιεδ ΗΙΙεδ άεδ Βοηηηεδ άε Ια ΕεΓΓε! » 

3. και είπε Σεμιαζάς ό αρχών αυτών πρός 

ι. Εά. Οινοοκγ. Βοηη, 1829, 2 νοί. ϊπ-8°. 
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αυτών · φοβούμαι μή ού θελήσητε ποιήσαι το 

πράγμα τοΰτο, καί εσομαι εγώ μόνος οφειλέτης 

αμαρτίας μεγάλης. 

Εΐ δεπαεΐαζαδ, ςυϊ έΐαίΐ ΙευΓ εΗε£, ΙευΓ 

<1ίΐ : « |ε εΓαίηδ ςυε νουδ ηε νοαίΐεζ ραδ αε- 

εοηιρίΐΐ' εε άεδδείη, εΐ ]ε δεΐαϊ δευΐ Γεδροη- 

δαΜε 'άε εε §Γαηά επηιε. » 

4. άπεκρίθησαν ούν αύτώ πάντες · όμόσωμεν 

όρκω πάντες καί αναθεματίσω μεν πάντες άλλή- 

λους μη άποστρέψαι την γνώμην ταύτην μέχρις 

ου άν τελέσωμεν αυτήν καί ποιήσομεν τό πράγμα, 

τοΰτο. 

ΙΕ Ιυί ι·έροηάΐι-εηί άοηε ΐουδ : « ψυι-οηδ 

ΐουδ εΐ εη§α§εοηδ-ηουδ ΐουδ ΐ'έεΐρΐ'οςιιεηιεηί 

ραΐ' άεδ εχέεταΐίοηδ ά ηε ραδ ε1ιαη§εΐ' εε άεδ- 

δεϊη ]υδεμι’α εε ηυε ηουδ Γαγΐοηδ αεεοιτιρίΐ 

εΐ εμιε ηουδ αγιοηδ ιηεηέ ά Μεη εεΐίε 

αίΕιϊΐ'ε. » 

5. Τότε ώμοσαν πάντες όμοΰ, καί άνεθεμάτι- 

σαν άλλήλους λ.. 

Τουδ αΙοΓδ ίυΓέΐεηΐ εηδε ηιΜε εΐ δ’εησα- 

§έΓεηί Γεείρΐ'οεμιειτιεηΐ ραΓ άεδ εχεεηαίΐοηδ 

εν αύτώ. 
ι 

.Ια. 
ι. και ταΰτα τα ονόματα των αρχόντων αυτών · 

-εμιαζά, οΰτος ην άοχων αυτών, Άραθάκ, Κιμ- 

ι · II γ α 1ά υη Ροπγάοπ ρι-ονοηυέ ραΓ Ια ΐ'έρέιϊιίοη βε5 

ευρριεΒδίοη <3ε Ια βη βιι νεί'εει 5 ει βιι 6® νεπεί Ιοιιΐ εηύ 

αυτούς · φοβούμαι μή ού θελήσητε ποιήσαι το 

πράγμα τοΰτο, καί εσομαι εγώ μόνος οφειλέτης 

άμαρτίας μεγάλης 

Εΐ δειηίαζαδ, Ιεαΐ εΗεί, ΙευΓ άϊί : « 

εΐαίηδ ηυε νουδ ηε νουΐϊεζ ραδ αεεοιηρΙΪΓ εε 

ρΐο]εΐ εΐ ]ε δεΐαϊ δευΐ τεδροηδαΜε άε εε §Γαηά 

επηιε. » 

4. καί απεκρίθησαν αύτώ πάντες καί είπον · 

ομοσωμεν απαντες όρκω καί άναθεματίσουαεν 

αλληλους τοΰ μη άποστρέψαι την γνώμην ταύ- 

την, μέχρις οΰ αποτελέσωμεν αύτην. 

Εΐ ϊΐδ Ιαΐ Γέροηάίΐ'εηΐ ΐουδ εΐ άηεηΐ : 

« ψαΐοηδ ΐουδ εΐ εη§α§εοηδ-ηουδ ΐουδ ΐ'έεϊ- 

ρΓοερειηεηΐ ραΓ άεδ εχέεπιΐΐοηδ ά ηε ραδ 

ε1ιαη§εΓ εε άεδδείη ΐυδςυ’ά εε ςυε ηουδ 

Ι’αγΐοηδ αεεοηιρίΐ. » 

5. Τότε πάντες ώμοσαν όμοΰ, καί άνεθεμά- 

τισαν αλληλους. ησαν όέ οΰτοι διακόσιοι 

Τοιίδ αίοΐ'δ ίυΓέΐεηΐ εηδεηιΜε εΐ δ’εη§α- 

§έΐεηΐ ΓέεϊρΓΟ^υειηεηί ρατ άεδ εχέεΐ'αΐϊοηδ. 

Ογ εευχ-εΐ έΐαϊεηΐ αυ ηοιηΒΐε άε άευχ 

εεηΐδ, 

0. οί καταβάντες εν ταίς ήμέραις Ίάοεο είτ 

την κορυφήν τοΰ Έρμονιείμ όρους, καί έκάλεσαν 

τό όρος Έρμώμ, καθότι ώμοσαν, καί άνεθεμά- 

τισαν άλλήλους εν αύτώ 

ςυϊ, αυ ίειηρδ άε ψαΐεά, άεδεεηάΪΓεηΐ δυΐ 

1ε δοηαιηεΐ ιΐε Ια ιηοηΐα§ηε ά’ΗεπΏοηϋιη, εΐ 

οη α αρρείέ εεΐίε ηιοηΐα§ηε ΗεπΉοη, ραΐεε 

ςυε ε εδΐ 1ά ε[υ’ί1δ )υΓέΐ'εηΐ εΐ δ’εη§α§έι·εηΐ 

ΓέείρΐΌ^υειηεηΐ ραΐ άεδ εχέεΐαΐίοηδ. 

7. καί ταΰτα τά ονόματα τών αρχόντων αύ- 

τών · α' Σεμιαζάς ό αρχών αύτών, β' Άταρ- 

Γηοίε και άνεΟεαάτιααν άλλήλους; εε Ιοοιπώοη α αηιεηέ Ια 

;ΐ', εαυί Ιεε άειιχ άεπιϊεΓ$ ηιοΐε. 
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βρα, Σαμμανή, Δανιήλ, Άρεδρώς, Σεμιήλ, 

Ίωρειήλ, Χωγαριήλ, Έζεχιήλ, Βατριήλ, Σα- 

θιήλ, Ατριήλ, Ταριήλ, Βαρακιήλ, Ανανθνά, 

Θωνιήλ, Μαρ'.ήλ, Άσεάλ, Ρακειήλ, Τουριήλ. 

νοϊοΐ Ιεδ ποηαδ (1ε ΙεαίΓδ εΐιείδ : δεηιϊαζα, 

ςιιί έΐαϊΐ Ιειιΐ' οΐιεί, ΑΐαΐΗαΙί, ΚΐηιβΓα, δαπι- 

πιαπέ, ϋαηΐεΐ, ΑτειΙΐΌδ, δεηιΐεΐ, ]οπε1, ΚΗο- 

ΙίΗαπεΙ, Εζείάεΐ, Βαΐπεί, δαίΐιϊεΐ, Αΐπεί, Τα- 

πεί, Βαπιΐόεΐ, ΑηαηΐΗηα, Τΐιοηϊεΐ, Μαπεί, 

Αδεαΐ, ΚΗαΙνΐεΙ, Τουπεί. 

8. Ούτοί είσιν αργαί αυτών οι δέκα 1. 

Οευχ-ΐά δοηΐ ΙεαίΓδ ιΐϊχ οΗείδ. 

Οηλρ. νπ. — καί έλαβον εαυτοί; γυναίκας 

έκαστος αυτών έξελέξαντο εαυτοί; γυναίκας καί 

ήοξαντο είσπορεΰεσθαι ττρός αυτά; καί μιαίνε- 

σθαι εν αυταίς, καί έδίδαξαν αυτας ©αομακείας 

καί έπαοιδάς καί ριζοτομίας καί τάς βοτάνας 

έδήλωσαν αϋτχίς · αί οέ έν ναστρί λαβοΰσαι 

έτέκοσαν γίγαντας μεγάλους εκ πηχεων τρισ- 

•/ιλίων, οίτινες κατεσθίοσαν τους κόπους των 

ανθρώπων, ώς δέ ούκ έδυνήθησαν αυτοίς οί 

άνθρωποι έπιγορηγείν, οί γίγαντες έτόλμησαν 

επ’ αυτούς καί κατεσθίοσαν τούς ανθρώπους καί 

ήρςαντο άμαρτάνειν εν τοις πετεινοις καί τοις 

θηοίοις καί έρπετοίς καί τοις ύ/θύσιν καί άλλήλων 

τάς σάοκας κατεσθίειν καί το αίμα επινον · τότε ι - ^ 

ή γη ενέτιτ/εν κατα των ανόμων. 

Εΐ ΐΐδ ρπΓεηΐ ρουΓ ευχ άεδ ίεππηεδ, εΗα- 

ευη ά’ειιχ δε εΗοϊδίΐ <1εδ ίεηιπιεδ εΐ ΐΐδ δε πώεηί 

α Ιεδ ίτέςυεηΐεΓ εΐ α ίοπαΐηυεΓ ανεε εΐΐεδ εΐ ΐΐδ 

κούφ, γ' Άοακιήλ, δ'Χωβαβιήλ, ε' Όραμαμμή, 

ς' Ραμιήλ, ζ' Σαμψίχ, η' Ζακιήλ, θ' Βαλκιήλ. 

ι' Άζαλζήλ, ια Φαρμαρός, ιβ' Άμαριήλ, ιγ' 

Άναγημάς, ιδ'Θαυσαήλ, ιε'Σαμιήλ, ις'Σαρινάς, 

ιζ' Εύμιήλ, ιη' Τυριήλ, ιθ' Ίουμιήλ, κ' 

Σαριήλ. 

νοΐεϊ Ιεδ ποηαδ ιΐε Ιειίΐδ οΐιείδ : ι° δεηιΐ,α- 

ζαδ, Ιευί' εΐιεί; 2° ΑΐαΐΕουρΙα; 3° Αΐαΐάεΐ; 

4° ΚΗοΐχώϊεΙ; 5° Ηοηιηιαηαηιέ; 6° Κ,ΗαηιϊεΙ; 

7° δαηαρδϊΕΙι; 8° Ζαΐάεΐ; 9° ΒαΙΕΐεΙ; ιο° Αζαΐ- 

ζεΐ; ιι° ΡΗαπαιαΓΟδ; 12° Απιαπεί; 130 Αηα- 

§έηιαδ; 140 Τΐααυδαεί; 150 δίΐηαΐεΐ; ι6° δαπ- 

ηαδ; 170 Ευηαΐεΐ; ι8° Τυπεί; 190 _[ουηι-ΐε1; 

20° δαπεί. 

8. Ουτοι καί οί λοιποί πάντες 

Οευχ-ΐα εΐ ίουδ Ιεδ αυΐΓεδ, 

Οηαρ. VII. — εν τώ '/ιλιοστώ έκατοστώ 

εβδομηκοστή έτει τοϋ κόσμου έλαβον έαυτοίς 

γυναίκας, καί ήρξαντό μιαίνεσθαι έν αύταίς, έως 

τού κατακλυσμού · καίέτεκον αυτοίς γένη τρία · 

πρώτον γίγαντας μεγάλους · οί δέ γίγαντες ετέ- 

κνωσαν Ναφηλείμ, καί τοις Ναφηλείμ έγεννήθη- 

σαν Έλιούδ · καί ήσαν αυξανόμενοι κατά την 

μεγαλειότητα αυτών, καί έδιδα ξαν εαυτούς καί 

τάς γυναίκας εαυτών φαρμακεία; καί έπαοιδίας. 

άαηδ Ια πιϊΐΐε εεηΐ δοίχαηΐε-άΐχΐέηιε 

αηηέε εΐη ηαοηαίε ρπΐ'εηί ρουΐ' ευχ (Ιεδ ίεηι- 

ηαεδ εΐ δε ηιΐΐεηΐ ά ίοηαΐςυεΓ ανεε εΐΐεδ |υδ- 

ι. ΕιτειίΓ ένϊάεηΐε; 1ε $επ1>ε α νουΐα εεπεε εαηε (Ιουϊε : ουτοί είσιν οί δέκαρχοι αυτών. « Οευχ-ΐά εοηΐ Ιευτε άάαΐ'- 

ου άϊιαϊηΐίπ. » Εη είϊεΐ, 1ε ιεχίε έΛΐορΐεη απεεΐ Βΐεη ςυε εεΐυί άυ 5γηοε11ε έναΐυεηΐ ά ίίευχ εεηΐε 1ε ηοηώτε ιΐεε 

υη§ε5 εππΊΪηεΙε, ε’ε$ΐ-ά-άίΓε ά νίη§ι ώζαιηεε ίΐοηΐ Λαεαηε έίώΐ εοηιη'ΐαη(1έε ρατ υη (3ε$ αη§ε5 ηοιηιτιέχ άαηε Ια Ιίδίε. 
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ΙευΓ εηδεί^ηέΓεηΐ Ια δεΐεηεε άεδ ροΐδοηδ, άεδ 

εηεΚαηϋειηεηΐδ εΐ άεδ δΐηαρίεδ εΐ 1ευι· ηιοηΐΓέ- 

τεηί Ιεδ ρΐαηΐεδ. Αγαηΐ εοηςα άαηδ ΙευΓ δεΐη, 

εΐΐεδ ηιΐΐ'εηϊ αυ ιηοηάε άεδ σέαηίδ Ηαυΐδ άε ϊγοΕ 

ΐΏΐΙΙε εουάέεδ ςυΐ άένοτέΓεηΐ (1ε ρΓοάυϊΐ) άεδ 

£αΐϊ§υεδ άεδ Ηοιηιηεδ. Μαίδ εοηιηιε 1ε3 Ιιοιηιηοδ 

ηε ρουναϊεηΐ Ιεδ αΙίηιεηΐεΓ, 1ε3 §έαηΐδ άενϊη- 

ΐ'εηί αυάαεΐευχ εοηΐΓε ευχ εΐ 1ε5 άένοΓέΐεηΐ εΐ 

5ε ηιΪΓεηΐ ά 5ε ]-εΐεΓ δυΓ 1ε5 οΐδεαυχ, 1ε5 Βέΐεδ 

5αυνα§ε5, Ιεδ Γερΐϊΐεδ εΐ Ιεδ ροίδδοηδ, ηιαη§εαηί 

Ιευΐ ρΐ'ορΓε εΗαΐΐ εΐ Βυναηΐ ΙευΓ δαη§. Α1οϊ5 

Ια ΐειτε 5ε ΐ'ένοΐΐα εοηΐΓε Ιεδ ηιέεΐιαηΐδ. 

Οηαρ. νιπ. — ι. Έδίδαξεν τους ανθρώπους 

’Αζαήλ μαχαίρας ποιεί ν καί όπλα καί ασπίδας 

καί θώρακας διδάγματα αγγέλων καί υπέδειξεν 

αυτοις τά μέταλλα καί την εργασίαν αυτών καί 

ψέλλια καί κόσμον καί στίβι καί το καλλιβλέφα- 

ρον καί παντοίους λίθους εκλεκτούς καί τά βα¬ 

φικά. 7 

Αζαεί εηδεϊ^ηα αιιχ Ιιοηαηιεδ α ίαΙ^ΓΪίγιιεΓ 

Ιεδ έρέεδ, Ιεδ απηεδ, Ιεδ Βουείϊει-δ εΐ Ιεδ ειιΪΓαδ- 

δεδ, εΐιοδεδ ςαε δαναϊεηΐ Ιεδ αη§εδ; εΐ ΐΐ ΙευΓ Ηΐ 

οοηηαίΐΐε Ιεδ ηιέΐααχ εΐ Ια £αεοη άε Ιεδ ίΓαναϊΙ- 

ΙεΓ, αίηδί ςυε Ιεδ Βΐ'αεείεΐδ, Ιεδ οπαεηιεηΐδ, Γαη- 

ΐίηαοίηε εΐ 1 αΓΐ εΐε δ’ειηΒεΙΙΪΓ Ιεδ ραυρϊέΐεδ, εΐ 

Ιεδ ρίειτεδ ρΓέεΐευδεδ άε ΐουΐεδ δοΐ'ΐεδ, εΐ Ιεδ 

ΐείηΐιίΓεδ. 

2. και εγενετο ασέβεια πολλή καί έπόρνευσαν 

και απεπλανηθησαν καί ήφανίσθησαν έν πάσαις 

ταις όδοίς αυτών. 

ςιι αυ άέ1υ§ε. Εΐ ϊΐδ εη^εηάτέΓεηΐ ΐΓοΐδ §έηό- 

ΐαΐϊοηδ; (1 αΒοπ! άε §Γαηάδ §έαηΐδ. Ραϊ$ Ιεδ 

§έαηΐδ εη^εηάΓεΓεηΐ Ιεδ ΝαρΗϊΙϊιη; εΐ ααχ Να- 

ρΗϊΙίηι ηαηιώεηΐ Ιεδ Εΐϊυά. Εΐ ϊΐδ έΐαϊεηΐ άέηιε- 

δΐίΓεδ άαηδ ΙειίΓ ΐαΐΐΐε; εΐ (Ιεδ ΝαρΗϊΙϊιη) Ιευτ 

επδείσηέΓεηΐ αϊηδΐ <}υ’ά ΙευΓδ £εηπηεδ Ια δεΐεηεε 

(Ιεδ ροϊδοηδ εΐ ιΐεδ εηεΒαηΐεηιεηίδ. 
\ 

Οηαρ. νιπ. — 1. Πρώτος Άζαήλ ό δέκατος 

τών αργοντων εδίοαξε ποιειν μχμαίρας και θώρα¬ 

κας και παν σκεύος πολεμικόν καί τά μέταλλα τής 

γης καί το μρυσίον πώς έργάσωνται, καί ποιή- 

σωσιν αυτα κόσμια ταίς γυναιςί, καί τον άργυ- 

ρον. εδειξε δε αύτοίς καί τό στίλβειν, καί το 

καλλώπιζειν καί τούς εκλεκτούς λίθους καί τά 

βαφικά, καί έποίησαν έαυτοίς οί υιοί τών ανθρώ¬ 

πων και ταις θυγατράσιν αυτών καί παρέβησαν 

καί επλάνησαν τούς άγιους. 

Εε ρΓειπίετ, Αζαεί, 1ε άϊχϊέηιε άεδ εΗε£δ, 

εηδεϊ^ηα α £αΒη<γυεΓ Ιεδ έρέεδ εΐ Ιεδ ευΪΓαδδεδ 

εΐ ίουΐ 1ε ιηαίέπεί άε Ια §υεπ:ε, εΐ Ια ιηα- 

ηϊέΐε άε ΓΓαναϊΠεΓ Ιεδ ηιέΐαυχ άε Ια ΐεΓΓε εΐ Γογ, 

εΐ ά’εη {αΐΐ'ε άεδ ΟΓηειηεηΐδ ρουΓ Ιεδ ίειηηιεδ, 

αΐηδΐ ηυε άε ΓαΓ§εηΐ. II ΙευΓ Εΐ εοηηαϊΐΓε 

εηεοΓε Ια ιηαηϊέΓε άε δε ίαΓάεΓ εΐ άε δε £αΪΓε 

υη Βεαυ νϊδα§ε, Ιεδ ρίεΓΓεδ ρΓέεϊεαδεδ εΐ Ιεδ 

ΐείηΐαΓεδ. Εΐ Ιεδ Είδ άεδ Ηοηπηεδ δε ΙΪΓεηΓ 

ΐοιιΐ εεΐα ρουΓ ευχ-ηιέηιεδ εΐ ρουΓ ΙευΓδ 

ΕΙΙεδ, εΐ ϊΐδ ΐΓαηδ§Γε55έΓεηΐ (Ιεδ Ιοϊδ άΐνϊηεδ) εΐ 

εηίΓαιηέΓεηί Ιεδ δαϊηΐδ άαηδ ΙειίΓ έσαι-ειηεηΐ. 
Ο 

2. καί έγένετο ασέβεια πολλή επί τής γης, καί 

ηφάνισαν τάς οδούς αυτών. 
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Εί Γΐηιρΐέΐέ δ’αοεπαί, εί Ιεδ Ηοπιηιεδ £ογ- 

ηίηυέΓειπ εί δ’έ^αΓέίεηί εί δε ςαεΗέΓεηί άαη$ 

ιοηίεδ ΙευΓδ νοΐε$ (αοίΐοηδ). 

3· Σεμιαζας έδίδαξεν έπαοιδάς καί ριζοτομίας. 

δεηιΐαζαδ ΙευΓ εη$εΐ§ηα Ιεδ εηοΐιαηΐειηεηίδ 

εί Ιεδ νεπιΐδ (Ιεδ $ϊιηρ1εδ. 

Αρμαοώς έπαοιδών λυτ/,οιον. 4 11 * I 

ΑπηαΓΟδ (εη$εϊ§ηα) 1ε ηΐ037εη άε δε άέΐί- 

ντεΓ άεδ εηεΙιαηΐεΓηεηΐδ. 

Ρακιήλ αστρολογίας. Χω ·/·/', ή λ τά σημει- 

ωτι κα . Κασαήλ άστεροσχοπίαν. 

ΚΕαΕΐεΙ (εηδεί^ηα) 1’αδίΓθ1ο§ΐε; ΚΗοΕΙίΙιίεΙ 

Ια δοϊεηεε <3εδ δΐ§ηεδ; Καδαεί, Γεχαιηεη άεδ 

αδίΓεδ. 

Σερ'.ά,λ σεληνολογίαν. 

« δεπεί (επδεΐ^πα) Ια δάεπεε άε Ια Ιιιηε. 

4. των νυν ανθρώπων άπολλυμένων ή »ωνή 4 4 * 4 1 
εις ουρανούς άνέβη. 

Εί Γίηαρΐέίό δ’αεεηιί δΐη* Ια ίείίε εί Ιεδ 

Ηοηιηιεδ εαεΙιέΓεηί ΙευΓδ νοϊεδ (αοίΐοηδ). 

3· έτι δέ καί 6 πρώταρχος αυτών Σεμιαζας 

έδίδαξεν είναι όργάς κατά του νοός, καί ρίζας βό¬ 

τανών τής γης. 

« Εη οιιίΓε δεηιίαζαδ, 1εηι· εοιηΐΏαηάαηί 

εη ο1ιε£, ΙευΓ εηδεϊ§ηα Ιεδ εοΐέίεδ ΐηδεηδέεδ, 

εί (Ια νεπυ) (Ιεδ Γαεΐηεδ άεδ ρΐαηίεδ (1ε Ια 

ίεΓΓε. 

ο οέ ενδέκατος Φαρμαρός έδίδαξε φαρμακείας, 

έπαοιδίας, σοφίας και έπαοιδών λυτήρια. 

Εε οηζϊέηαε, ΡΙιαπηαΓΟδ, εηδεί^ηα Ια δεΐεηεε 

άεδ ροΐδοηδ εί άεδ εηοΐιαηΐεπιεηΐδ, Ια δα§εδδε 

εί Ιεδ ηιογεηδ (1ε δε άέΙΐνΓΟΓ άεδ εηοΗαηίε- 

ιηεηίδ. 

ό ένατος έδίδαξεν άστροσκοπίαν. 6 δέ τέταρ¬ 

τος εδίδαξεν αστρολογίαν, ό δέ όγδοος έδίδαξεν 

άεροσκοπίαν. 

Εε ηευνϊέηιε εηδεί§ηα α εχαιτιΐηει- Ιεδ αδΐΓεδ; 

1ε ςυαίπέηιε εηδεΐ§ηα ΓαδίΓθ1ο§ΐε; 1ε Ιιυί- 

ίΐέιηε εηδεϊ^ηα ά εχαηαΐηεΓ 1’αΐΓ. 

ό οέ τρίτος έδίδαξε τα σημεία της γης. ο 

δέ έβδομος έδίδαξε τα σημεία του ήλιου, ό δέ 

εικοστός έδίδαξε τα σημεία τής σελήνης. 

Πάντες ουτοι ήρξαντο άνακαλΰπτειν τα μύ¬ 

στη ρια ταις γυναιξίν αυτών καί τοίς τέκνοις 

αυτών. 

Εε ίΓοΐδϊέιτιε εηδεϊ°;ηα Ιεδ ρΐιαδεδ <Ιε Ια 

ίεΓΓε. Εε δερίΐέηαε εηδεϊ§ηα Ιεδ ρΗαδεδ (Ια δο- 

ΙεϊΕ Εε νΐη§ΐΐέιηε εηδεϊ§ηα Ιεδ ρΗαδεδ (1ε Ια 

Ιιαηε. Τουδ οεδ αη§εδ δε ιηΐΓεηΐ α άένοϊίει· Ιεδ 

ΓηγδίέΓεδ α ΙευΓδ ίειηηαεδ εί α ΙευΓδ εη£αηΐδ. 

4. Μετά δέ ταΰτα ήρξαντο οί γίγαντες κατε- 

σθίειν τας σάρκας των ανθρώπων, καί ήρξαντο οί 

άνθρωποι έλαττοΰσθαι έπί τής γης. οί δέ λοιποί 

έβόησαν εις τον ουρανόν περί τής κακώσεως αυ- 
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Εΐ Ιεδ Ιιοππηεδ, δΐη 1ε ροίηί άε ρεπΐ, έΐενέ- 

ΐ'εηΐ ΙειίΓ νοίχ νεΓδ 1ε εϊεΐ. 

(Ζηλρ. ιχ. -— 1. τότε παρακύψαντες Μιχαήλ 

καί [Ουρι]ήλ καί Ραφαήλ καί Γαβριήλ ούτοι εκ 

του ουρανού έθεάσαντο αιρα πολύ έκχύρενον 

επί τής γής 

Α1ογ5 Μϊεΐιεί, Τάπεί, Κ,αρίιαεί εΐ Οαϊ>ΓΪε1 

£ΐγαηϋ αάαίδδέ Ιειιΐ'5 γειιχ άιι Ιιαιιΐ άιι εΐεΐ νίΓεηΐ 

1ε δαη§ ΐ'έραηάιι εη αΒοηάαηεε 5ιιγ Ια ίεπ6 

2. καί είπαν προς αλλήλους ■ φωνή βοών 

των επί τής γής ρέχρι πυλών του ουρανού. 

εΐ $ε εΐίτεπΐ Ιεδ ιιηδ αυχ αυπεδ : « Εα νοϊχ 

εΐ Ιεδ οπδ άε εειιχ ρυϊ δοπΐ δΐΐΓ Ια ίεΓΓε δοπΐ 

ηιοηΐέδ ]ιΐδφ.ι’αιιχ ροΓΐεδ άιι εΐεΐ. 

3. έντυγχάνουσιν αί ψυχαί των ανθρώπων 

λεγόντων εισαγάγετε τήν κρίσιν ή ρών πρός τον 
η I 
υψ ιστόν, 

« Εεδ αιηεδ άεδ Ηοηαιηεδ ρΓέδεηΐεηΐ ιιηε 

Γεφίέΐε άΐδαηί : « Ροιΐεζ ηοΐιε εαιίδε αιιρΓέδ 

άιι ΤΓέδ-Ηαιιΐ, » 

των, λέγοντες εισενεχθήναι τό ρνηρόσυνον αυτών 

ενώπιον κυρίου. 

Ραϊδ, Ιεδ §έαηΐδ δε πιίΓεηΐ α ηιαη§εΓ Ια εΙιαίΓ 

άεδ Ηοππηεδ, εΐ Ιεδ Ηοηιιηεδ οοΓηπιεποέΓοπΐ α 

άϊηιϊηυεΓ δΐΐΓ Ια ίεΓΓε; εευχ ςιπ Γεδϋαϊεηί επέ- 

τεηΐ νεΓδ 1ε αεί α εαιίδε ιΐεδ ηιαυναίδ ίΓαΐιεηιεηΐδ 

ηα’ΐΐδ δυΜδδαίεηΐ, άϊδαηΐ ηυε ΙειίΓ δουνεηΐΓ εΐαϊϋ 

νϊναεε άεναηΐ 1ε 5εί§ηευΓ. 

Οηλρ. ιχ. — 1. καί άκούσαντες οί τέσσαρες 

ρεγάλοι αρχάγγελοι Μιχαήλ καί Ούριήλ καί 

"Ραφαήλ καί Γαβριήλ παρέκυψαν επί τήν νήν εκ 

τών άγιων τού ουρανού, καί θεασάυ.ενοι αιυ,α I I II 

πολύ εκκεχυρένον επί τής γής καί πάσαν ασέ¬ 

βειαν καί άνορίαν γενορένην επ’ αυτής, 

Εΐ Ιεδ εραΐιε ργαηάδ αΓε1ιαη§εδ, ΜΐεΗεΙ, 

ΕΜεΙ, Καρίιαεί εϋ ΟαΒπεΙ, αγαηΐ εηϋεηάυ, αΕαΐδ- 

δέΐ'εηί άεδ δαηεΐιιαίΓεδ άιι εΐεΐ ΙειίΓδ Γε§απ1δ δυΓ 

Ια ίεΓΓε, εΐ αγαηΐ νυ 1ε δαη§ ςηΐ γ έϋαίΐ τέ- 

ραηίΐιι εη αΕοηάαηεε εΐ ΐοηϋε Γήηρΐέϋέ εΐ Ιεδ 

επηιεδ εριΐ δ’γ εοΓηιτίεΐΐαΐεηί, 

2. είσελθόντες ειπον πρός αλλήλους 1 

δε ΓείΐΓέΓεηΐ εΐ δε άίΓεηΐ Ιεδ ιαηδ αηχ αηΐΐεδ 

3· ότι τά πνεύρατα καί αί ψυχαί τών ανθρώ¬ 

πων στενάζουσιν εντυγνάνοντα καί λέγοντα ότι 

εισαγάγετε τήν κρίσιν ήρών πρός τον ύΨ ιστόν, 

καί τήν απώλειαν ήρών ενώπιον τής οόςης τής 

ρεγαλωσύνης, ενώπιον τού κυρίου τών κυρίων 

πάντων τή ρεγαλωσύνγ. 

ςηε : « Ιεδ εδρπΐδ εΐ Ιεδ αιηεδ <Ιεδ Ηοιη- 

Γηεδ ροηδδεηΐ άεδ ρήηιϊδδεηιεηΐδ, ρΐ'έδεηΐαηΐ 

άεδ Γεςηέΐεδ εΐ άϊδαηΐ : « Ροιΐεζ ηοΐΓε εαιίδε 

αηρΐέδ άα ΤΓάδ-Ηαηί εΐ (εχροδεζ) 1ε ηιαΐ ^ηϊ 

ι. Γα βη άα εεοοηά νεκει άε εε εΐιαρίηε ιηαηφαε αα ιεχίε §τεε άιι 5νηεε11ε. 
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καί ειπα[ν] τώ κυρίω · σύ ει κύριος των 

κυρίων καί ό θεός των θεών καί βασιλεύς των 

αιώνων, ό θρόνος τής δόξης σου εις πάσας τάς 

γενεάς του αιώνος καί τό όνομά σου τό άγιον και 

υ-έγα και ευλογητόν εις πάντας τούς αιώνας. 

Ει ίΐδ ιΐίΐεηΐ αα δεί§ηεαΐ : « Τα εδ 1ε 

δθΐ§ηεαΓ (Ιεδ δεί§ηεαΐδ, 1ε άϊεα Τε5 <Ιίεαχ, 1ε 

Γοΐ ιΐεδ ϊεηιρδ ει 1ε ΐΐόηε άε ΐα §1οίΐε <1αιε 

ά ΐΐανεΐδ ίοαίεδ Ιεδ §έηέΐαΐίοηδ ιΐα ϊεηιρδ, εΐ 

ΐοη δαίηϊ ηοηι εδΐ §ΐαηά εΐ 1)έηϊ α ΐΐανεΐδ ΐοηδ 

Ιεδ ΐεηαρδ. 

5. σύ γάρ εποίησας τά πάντα κα'ι πάσαν την 

εξουσίαν εχων καί πάντα ενώπιον σου φανερά και 

ακάλυπτα, καί πάντα σύ όοάς 

« Οαΐ ΐα αδ οΐέέ ίοαίεδ οΐαοδεδ εΐ ΐοαΐ ΐ’αρ- 

ραΐΐίεηΐ; εΐ ΐοαΐ άεναηϊ ιοί εδΐ εΐαίΐ εΐ άένοίΐέ. 

Εΐ ΐα νοίδ ΐοαΐ 

ί· Γ ' ' Μ / > Λ Ρ 5 > I>- · \ υ. α εποιησεν Αζαηλ ος εόιοαςε πασας τας 

αδικίας επί τής γής καί εδήλωσεν τά μυστήρια 

του αιώνος τά εν τώ ουρανώ, ά έπιτηδεύοντες 

εγνωσαν άνθρωποι, 

« οε ςα’α ίαίϊ Αζαεί, ςαί α εηδεί§ηέ ϊοαδ 

Ιεδ οΐίπαεδ 5αΓ Ια ΐεπτε εΐ α άένοίΐέ Ιεδ ηιγδΐέΐοδ 

έίεΐηεΐδ ιΐα Οεΐ ^αε Ιεδ Ιιοιταηεδ, Ιεδ αγαηΐ 

έϊαάίέδ, οοηηαίδδεηΐ. 

ηοαδ εδΐ ίαϊΐ εη ρΐέδεηεε ιΐε Ια §1οίΐε δαρΐέηιε, 

εη ρΐέδεηεε ιΐα 5εί§ηεαΐ <1ε ίοαδ Ιεδ δεί§ηειΐΐδ 

ραΐ Ια πια§ηαηίιηίιέ. » 

4. Καί είπον τώ κυρίφ τών αιώνων · σύ εί ό 

θεός τών Θεών καί κύριος τών κυρίων καί ό 

βασιλεύς τών βασιλευόντων καί Θεός τών 

αιώνων, καί ό θρόνος τής δόξης σου εις πάσας 

τάς γενεάς τών αιώνων καί τό όνομά σου άγιον 

καί εύλογη μένον εις πάντας τούς αιώνας. 

Εΐ (Ιεδ αα§εδ) άίΐεηΐ αα 5εί§ηεαΐ άεδ 

ΐεηαρδ : « Τα εδ 1ε ϋίεη (Ιεδ άίεαχ, 1ε 8εί§ηεηΐ 

(Ιεδ δεί§ηεαΐδ, 1ε γοϊ άοδ τοίδ, 1ε Όίεα άοδ 

ΐεηαρδ εΐ 1ε ΐΐόηε (1ε ΐα §1οϊΐε άηιο ά ΐΐανεΐδ 

ίοαίεδ Ιεδ §έηόϊαΐίοηδ άεδ ΐεηαρδ, εΐ ΐοη δαίηΐ 

ηοηι εδΐ Ιαέηί ά ΐΐανεΐδ ΐοηδ Ιεδ &§εδ. 

ΞρηεεΙΙε, ραρε 43 χηΐναηίεί. 

5. Σύ γάρ εί ό ποιήσας τά πάντα καί πάντων 

την εξουσίαν εχων, καί πάντα ενώπιον σου φανερά 

καί ακάλυπτα, καί πάντα όρας, καί ούκ εστιν ό 

κρυβήναί σε δύναται. 

« Οαΐ ΐα εδ 1ε οΐέαΐεαΐ άε ΐοαΐεδ εΐαοδεδ εΐ 

ίοαίεδ εΐιοδεδ ί’αρραΐΐϊεηηεηί, ΐοαΐ άεναηΐ ιοί 

εδΐ εΐαϊΐ εΐ άένοίΐέ; ΐα νοίδ ΐοαΐ εΐ πεη ηε 

ρεαΐ ΐ’εΐΐε εαοΐαέ. 

6. Όρας όσα εποιησεν Άζαήλ, καί όσα είσή- 

νενκεν, όσα εδίδαξεν, αδικίας καί άμαοτίας επί 

τής γής, καί πάντα δόλον επί τής ξηράς. εδίδαξε 

γάρ τά μυστήρια καί άπεκάλυψε τώ αίώνι τά εν 

ουρανώ · επιτηδεύουσι δε τά επιτηδεύματα αύτοΰ, 

είδέναι τά μυστήρια, οί υιοί τών ανθρώπων. 

«Τα νοίδ ΐοαΐ οε ςα’α ίαίΐ Αζαεί, ΐοαΐ οε 

ςα’ίΐ α αρροΐΐέ (ααχ Ιιοιταηεδ), ΐοαΐ οε ςα’ίΐ α 

εηδεί§ηε ά’ίη]αδΐίοεδ εΐ (1ε οΐίιηεδ δαι Ια ΐεΐΐε, 

(ϊέραηάαηΐ) ΐοαΐε ίοηΐβεπε δαΐ 1ε ιηοηάε δο- 

Ιίάε (Ια ΐεΐΐε), οαΐ ίΐ α εηδεί§ηέ Ιεδ πιγδίεΐεδ εΐ 

άένοίΐέ αα ηαοηάε Ιεδ οΐιοδεδ οόίεδΐεδ : Ιεδ ήΐδ 
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7. καί Σεμιαζάς ώ την εξουσίαν εδωκας άρχειν 

των συν αύτώ άμα δντων. 

« Ει δεπαίαζαδ, ά ςυΐ ίυ αδ άοηηέ Ια ίαευίίέ 

ιΐε εοηιηιαικΙεΓ ά εευχ <μιϊ δοηΐ ανεε Ιυΐ; 

8. καί έπορεύθησαν προς τάς θυγατέρας των 

ανθρώπων τής γης καί συνεκοιμήθησαν αυταίς 

καί έμιάνθησαν καί έδήλωσαν αυταίς πάσας τας 

αμαρτίας. 

« Ιΐδ 5ε δοηΐ αρρίΌεΙιέδ <1εδ ΕΙΙεδ (3ε$ Ηοηι- 

ηιεδ <1ε Ια ίειτε, 5ε δοηί εοηεΐιέδ ανεε εΐΐεδ 

εί 5ε δοηΐ δουϊΐΐέδ, εί ϊΐδ ΙεντΓ οηί ίαϊί εοηηαίΐτε 

ίουδ 1ε$ επηιεδ. 

9. καί αί γυναίκες έγεννήσαντο τους γίγαντας, 

ολη η γη επλήσθη αίματος καί αδικίας 

« Εί Ιεδ ίεηιηιεδ οηί εηίαηΐέ Ιεδ §έαηίδ, 

Εα ίειτε εηΐίέΓε εδί ίεηαρίΐε άε δαη§ εΐ ά’ϊηΐ- 

ςυίΐέ. 

10. καί νυν ιδού βοώσιν αί ψυναί των τετε- 

λευτηκό' των καί έντυγχάνουσιν μέχρι τών 

πυλών τού ουρανού καί άνέβη ό στεναγμός 

αυτών καί < ιύ δύναται έξελθείν ά πο προσώπου 

τών επί τής γης γινομένων άνομη μάτων. 

« Ει ηιαϊηίεηαηί νοϊεί ςυε Ιεδ άηιεδ άε5 

ηαοΐ'ΐδ επεηΐ (νεΓδ ιοί) εϋ ΐΐδ οηί έΐενέ Ια νοϊχ 

ΐαδ^η’αηχ ροπεδ ιΐιι Οϊεΐ εΐ ΙευΓ ^επιϊδδεηιεηΐ 

εδί ηιοηΐέ (α ιοί). Οη ηε ρειιί δε δοηδίίαίΐ'ε 

αυχ ίοίίαΐΐδ ςυΐ δε εοιηηιείίεηΐ $πγ Ια ίειτε; 

ι. Εε Γηοι άρηειν άυ ιεχίε εΐε Οίζέΐι 651 ίεΐ ρΓ<ί£όΓαΕΊο. 

άεδ Ηοίηηιεδ δ’αρρίϊςυεηί ανεε απίευί ά εε 

ςιπ εδί δοη εηδεί§ηεηιεηί, Ια εοηηαΐδδαηεε <1εδ 

ΗΙ^δΐέΓεδ. 

7. I ώ Σεμιαζά την εξουσίαν εδωκας έχειν 1 

των συν αύτώ άμα δντων, 

« Τιι αδ Εοηηέ ά δειηίαζα 1ε εοηυτιαηάεηιεηί 

εΐε εευχ ηυΐ $οηί ανεε Ιυΐ : 

8. καί έπορεύθησαν προς τάς θυγατέρας των 

ανθρώπων της γης καί συνεκοιμήθησαν υ.ετ, 

αυτών, και εν ταις θηλείαις εμιάνθησαν καί 

εοηλωσαν αυταίς πάσας τάς άμαοτίας καί έδίδα- 

ξαν αύτάς μίσητρα ποιείν. 

« Εΐ ϊΐδ δε δοηί αρρίοεΙιέδ (Ιεδ ΕΙΙεδ Οεδ 

Ιιοηιηιεδ <3ε Ια ίειτε εΐ ΐΐδ δε δοηΐ εουεΗέδ ανεε 

εΐΐεδ εΐ δε δοηΐ δουΐΐΐέδ εη εΐΐεδ, ει ϋδ ΙευΓ 

οηί Γαΐί εοηηαίΐίε ίουδ Ιεδ επηιεδ εΐ ΙευΓ οηί 

εηδεϊ§ηε α ίαΐίε ηαίίίε 1ε$ Ηαϊηεδ. 

9. καί νυν ιδού αί θυγατέρες των ανθρώπων 

ετεκον εξ αυτών υιούς γίγαντας, κίβδηλα επί 

της γης των ανθρώπων εκκέ'μ υται καί ολη η ·'η 

επλήσθη αδικίας. 

« Ει ηααϊηίεηαηΐ νοίεΐ ςηε Ιεδ ΕΙΙεδ άεδ Ηοτη- 

ηιεδ ΙευΓ οηί εηίαηΐέ άεδ Είδ §έαηίδ. ΕΊιγ- 

ροεπδΐε εδί ίέραηάυε δυτ Ια ΐεπε, εΐ Ια ίειτε 

εηϊΐέίε εδί Γεηιρίϊε (Γϊηϊηυϊίέ. 

10. καί νυν ιδού τα πνεύματα των ψυχών τών 

άποθανόντων ανθρώπων έντυγχάνουσι. καί μέχρι 

των πυλών του ουρανου ανεβη ο στενανυιδς αυ- 

έπί της γης γινομένων αδικημάτων · 

« Εί ηιαΐηίεηαηΐ νοϊεί ςηε Ιεδ εδρηΐδ ιΐεδ 

άηιεδ άεδ Εοηιηιεδ εμή δοηί ηιοιΊδ έΐένεηί Ια 

νοϊχ εί ΙευΓ §έηιΐδδεηιεηί εδί ηιοηΐέ |υδςυ’αυχ 

ροίΐεδ άυ εΐεΐ. Οη ηε ρειιί δε δουδίΓαϊτε αυχ 

ϊηϊςυίΐέδ ηυϊ δε εοηιηιείίεηΐ δυί Ια ΐεπε. 
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11. καί σύ πάντα οίδας ποό τού αυτά νενέ- * 1 

τΟχ!.. και σύ όρχς τχύτχ καί έχς αυτούς καί 

ουοε ημιν λέγεις τι οειποιειν αυτούς περί τούτων. 

« Εΐ ιοί ία νοϊδ ιοηΐεδ εΐιοδεδ, αναηί ηιέηιε 

ςυ’εΐΐεδ εχϊδΐεηί. Τα νοϊδ εεΐα, ία Ιεδ Ιαϊδδεδ 

ίΙίΪΓε ει ία ηε ηοα$ 3ϊδ ραδ εε ςαε ηουδ 3ε- 

νοηδ ίαΪΓε α εε 5α) εί. » 

(3ηαρ. χ. — 1. τότε υιό ιστός είπεν πεοί τού- 

των ο μεγας άγιος και έλάλησεν και είπεν και 

επεμψεν Ιστρχήλ προς τόν υιόν Λάμεν · 

Α1ογ5 1ε Τίέδ-Ηααΐ ρήι Ια ραίοίε α οε $α]εΐ, 

1ε §ίαη3, 1ε δαϊηΐ, ΐΐ ραήα εί 3ϊί, εί ΐΐ εηνογα 

Ιδΐηιεί αα βίδ (1ε Εαηιεείι: 

1. ειπον χυτω τώ εμώ όνο μάτι · κρύψον 

σεχυτόν και δήλωσον αύτώ τέλος 

οτι η γη χπολλυτχι πασα καί 

μέλλει γίνεσδχι πάτης της γης 

επερ'/όαενον, 

κατακλυσμός 

και άπολέσει 

πάντα 
V 
οσχ :ιν αυτή. 

« ϋϊδ-ΐυϊ εη ηιοη ηοηα : « ΟαεΗε-ίοϊ », εΐ 

ηιοηίΓε-Ιαϊ Ια ήη ρΓοεΗαϊηε, ά δανοΐί εμιε Ια 

ΐειτε εηίϊέΓε δετά 3έΐΓυϊΐε, ςα’αη 3έ1υ§ε δε 

ρΓοάαίία ραΓ ίοαίε Ια ΐειτε, εί 3έίΓυΪΓα ΐοαΐ εε 

<}αί δ’γ ΐίοανε. 

3. και Οιδαςον αυτόν όπως εκτυνκ κί 1 υιενε' 
* 1 ι1 Γ^-' ^' 

τό σπέρμα αυτού εις πάσας τάς γενεάς τού αίώνος. 

« Εηδεϊ§ηε-1υϊ εοηυηεηίϊΐ έεΐιαρρεί'α εΐ εοηι- 

ηιεηΐ δα δεηαεηεε Γεδίεεα ρεη3αηΐ ίοαΐεδ Ιεδ 

σέηέΓαίϊοηδ 3υ ίειηρδ. » 

4. Και τώ Ραφαήλ 

/σ. καί '/ερσί καί βάλ 

ιπε ■ δήσον τόν Άζαήλ 

αυτόν εις το σκότος καί 

11. καί σΰ αυτά οίδας προ των αυτά γενέσΟαι. 

καί όρχς αυτούς καί έας αυτούς, καί ούδέν λέγεις, 

τι δει ποιήσαι αυτούς πεοί τούτου; 

« Εί ιοί ίιι νοϊδ εεδ εΐιοδεδ αναηί ηιέηιε 

^ιτ’εΐΐεδ εχϊδΐεηί. Τη Ιεδ νοϊδ, ίιι Ιεδ Ιαϊδδεδ 

ίαϊι-ε εί ία ηε ιΐϊδ ηεη. Ο,αε ιΐοϊνεηί-ϊΐδ ίαϊιε 

3 εε δΐί]εΐ? » 

ΟΐΑΡ. χ. — 1. Τότε ο ύψιστος είπε καί ό 

άγιος ό μέγας έλάλησε καί έπεμψε τόν Ούριήλ 

προς τόν υιόν Λάμεγ λέγων · 

Αίοΐ'δ 1ε Ττέδ-Ηαιιί ρπί Ια ραΐ'οίε; 1ε δαϊηΐ, 

1ε §ΐ'απ3 ραίΐα εί ϊΐ εηνογα υπεί αυ Είδ ιΐε 

ΕαηιεεΗ, (Ιϊδαηΐ : 

2. πορευου πρός τον Νώε καί είπόν αύτώ 

τώ εμώ όνόματι · κρύψον σεαυτόν καί δήλωσον 

αύτώ τέλος έπερχόμενον, ότι ή γη άπόλλυται 

πάσα, καί είπόν αύτώ ότι κατακλυσμός μέλλει 

γίνεσθαι πάσης της γης, άπολέσαι πάντα από 

προσώπου της γης. 

« να νεί'δ Νοέ εί 3ϊδ-1υϊ εη ηιοη ηοηα : 

« Οαείιε-ίοϊ » εΐ ιηοηΐΓε-Ιυϊ Ια Εη ρΓοεΗαϊηε, ά 

δανοΐί- ςηε Ια ΐειτε εηίϊέΓε δεί'α 3έΐΓυϊΐε, (ϋδ-ΐηϊ 

ςη’ηη 3έ1υ§ε δε ρΓΟίΙαΐια ραι- ίουίε Ια ίειτε 

ρουί αηέαηΐΪΓ ΐοιιΐεδ Ιεδ εΐιοδεδ ςυϊ δοηί α Ια 

δυΐ'ίαεε Εε Ια ΐειτε. 

3. οιοαςον τον οικαιον 

Λάυ.· καί την ψυγήν αυτού 

ποιήσει, τόν υιόν 

εις ζωήν συντηρή¬ 

σει καί έκφεύξεται δι’ αίώνος καί εζ αυτού φυτευ- 

Οήσεται φύτευμα καί σταθήσεται πάσας τάς γενεάς 

τού αίώνος. 

« Εηδεϊ§πε αυ μΐδίε, αυ Είδ 3ε Ιαηιεείι, εε 

ςυ’ϊΐ ίειχα; ίΐ εοηδεπ-επι δοη άηιε α Ια νϊε, εί 

δεί'α ρΐέδεΓνέ ρουΓ Γέίεπιϊϊέ, εί 3ε Ιυϊ δοΠΪΓα 

υηε δουείιε ςυϊ ρεΓδϊδίεΐ'α ά Ιΐ'ανεΓδ ΐουίεδ Ιεδ 

^έηέΐ'αίϊοηδ 3υ ΐειυρδ. » 

4. Καί τψ> Ραφαήλ είπε · πορεύου, Ραφαήλ, 

καί δήσον τόν Άζαήλ χερσί καί ποσί, συμπόδι- 
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ανοιςον την έρημον την ουσαν έν τώ Δαδουήλ 

κάκεΐ βάλε αυτόν. 

Εί ϊΐ βίί ά Καρίιαεί: « Εϊε Αζαεί ραί 1ε5 ρΐεβδ 

εί ραι- Ιεδ ιπαίηδ εί ίείίε-ΐε βαηδ Ιεδ ίέηέΒίεδ, εί 

οηνί'ε 1ε βέδεί'ί ςυϊ 5ε ίεουνε α ϋαβοηέΐ, εί 

1ά, ]είΐε-1ε. 

5. και υποθες αυτω λίθους τρα,γείς καί όζεις 

και επικαλυψον αυτω το σκοτος. καί οικησάτω 

εκεί εις τους αιώνας, καί την οψιν αύτοΰ πώμα- 

σον, καί φως μή θεωρείτω. 

« Μείδ 50ΐΐ5 Ιηϊ βεδ ρίεπτεδ Γυ§ηεπδεδ εί 

ηι§ιιε5 εί εηνείορρε-ΐε ιΐε ίεηέΒίεδ. Ο^ιι’ϋ γ 

ι-εδίε έίεΐ'ηεΐΐεηιεηί; εοπνΓε 5α ίαεε β’πη νοΐΐε 

εί ε[ΐι ίΐ ηε νοίε ροϊηί Ια Ιυηιϊέίε. 

0. καί εν τη ήμερα τής μεγάλης τής κρίσεως 

απαχθησεται εις τον εμπυρισμόν. 

« Εί αιι ]ουι· βα ργαηβ ]α§;εηιεηί ΐΐ δεί'α 

ρ1οη§έ βαηδ Ια ίουπιαΐδε. 

7. καί ίαθήσεται ή γή ήν ήφάνισαν οί άγγε¬ 

λοι και την ιασιν της γης οηλωσον ϊνα ίάσωνται 

■ Ίν πληγήν, ινα μη απολωνται πάντες οί υιοί των 

ανθρώπων εν τώ μύστηρίω όλω ω έπέτασαν οί 
5 1 \ >- » - , , 
εγρηγοροικαι εοειςαν τους υιους αυτών. 

« Εα ΐειτε 5εία ριιπβεε, εμι’οηί ρΐ'οίαηέε Ιεδ 

αη^εδ, εί ηιοπίΐ'ε 1ε ιηογεη βε δ^ιιέπΓ Ια ίεπ'ε 

αίιη <}ηε Γοη §υέπ55ε Ια Βίεδδηΐ'ε εί ςαε ηε 

δοϊεηί ραδ αηεαηίϊδ ίοιίδ 1ε5 βίδ βε$ Ηοηαηιεδ 

α εαηδε βε ΐοιιΐ 1ε ηιγδίέίε ε}ηε 1ε5 νϊ^ίΐαηΐδ οηί 

ι-ένέΐέ εί φΐ’ϊΐδ οηί ηαοηίίέ α Ιεπίδ βίδ. 

8. και ηρημωθή πάσα ή γή άφανισθεισα εν 

τοις εργοις τής διδασκαλίας Άζαήλ καί έπ’αυτώ 

γραψον τας αμαρτίας πάσας. 

« Εί ίουίε Ια ίειτε, δοιιίΐΐέε ραί 1ε5 εευντεδ 

βεδ εηδεϊσηεηιεηΐδ β’ΑζαέΙ, α έίέ βέναδίέε, εί 

ε εδί Ιυί εμιΐ ΐ'έροηβία βε ΐοιιίεδ Ιεδ ηβεμβίεδ. » 

ΙΟ,' 

σον αυτόν, καί εμβαλε αυτόν 

ανοιςον την έρημον την ουσαν 

δαήλ καί εκεί πορευθείς βάλε 

είς τό σκότος καί 

εν τή έρημο) Δου- 

αύτόν. 

Εί ΐΐ βίί ά Καρίιαεί : « να, Καρίιαεί, εί Ιΐε 

Αζαέΐ ραί Ιεδ Γηαΐηδ εί ραί Ιεδ ρΐεβδ, εηεΗαίηε- 

1ε εί ]εΐίε-1ο βαηδ Ιεδ ιέηέΒίεδ, εί οιι\τε 1ε 

άέδεη εμΐ δε ΐίουνε αιι βέδειΤ ιΐε Όοαβαεί, 

εί ΐ’γ έίαηί Γεηβη, ίεΐΐε-ΐε 1ά. 

5. καί ύπόθες αύτφ λίθους όςείς καί λίθους 

Υα/.ε ·’ και επικάλυψον αυτω σκότος, καί οίκη- 

σατω εκεί εις τον αιώνα, καί την οψιν αυτοΰ 

πώμασον, καί φώς μή θεωρείτω. 

« Μείδ δουδ Ιυί βεδ ρΐεΓίεδ αίρριέδ εί βεδ 

ρϊειτεδ πι^ιιειαδεδ εί εηνείορρε-ΐε ιΐε ίεηέΒίεδ. 

0-α’ϊ1 7 ίεδίε έϊείηεΐίειηεηί; εοιητε δα ίαοε 

ά’ιιη νοΐΐε εί ςη’ΐΐ ηε νοϊε ροϊηί Ια ΙηηιΐέΓε. 

6. καί εν τή ημέρα τής κρίσεως απαχθησεται 

είς τον εμπυρισμόν του πυρός. 

« Εί αυ ]ουί ιΐη ίη§εηιεηί ΐΐ δεία ρ1οη§έ ιΐαηδ 

ΓειηΒίαδεηιεηι βα £ευ. 

7. και ιασαι την γήν, ήν ήφάνισαν οί έγοή- 

γοροι κα- την ιασιν τής πληγής δήλωσον ίνα 

ιάσωνται την πληγήν, καί μή άπόλωνται πάντες 

οι υιοί των ανθρώπων εν τώ μυστηρίω, ο ειπον 

οί έγρήγοροι καί έδίδαξαν τους υιους αυτών. 

« Ραπβε Ια ίειτε εμι’οηί ρίοίαηέε Ιεδ νϊ§ΐ- 

Ιαηίδ, εί ηιοηΐίε 1ε ίεηιέβε βε Ια Βίεδδαίε αβη 

βπε Ιοη βαέπδδο Ια Μεδδηίε εί ι^ηε Ιεδ βίδ ιΐεδ 

Ιιοιηηιεδ ηε δοίεηΐ ραδ ΐοπδ αηέαηίΐδ ά εααδε 

ιΐιι ηιγδΐέίε <^ιι οηί βινηΐ^ηε Ιεδ νϊ^ϊΐαηίδ εί 

ηη’ΐΐδ οηί εηδεΐ§ηέ α Ιεηίδ βίδ. 

8. καί ήρημώθη πάσα ή γή εν τοΐς έργοι, 

τής διδασκαλίας ’Αζαήλ, καί επ’ αυτή νράιΐον 
* 1 I » 

πάσας τάς αμαρτίας. 

« Τοηίε Ια ίειτε α έίέ ιΐέναδίέε ραι Ιεδ εεη- 

ντεδ άεδ εηδεϊ§ηεηιεηΐδ β’ΑζαεΙ, εί εε δοηι εηχ 

ηιιϊ δοηί εαυδε βε ΐοηίεδ Ιεδ ΐηΐι^ηίίεδ. » 

14 
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9. καί τώ Γαβριήλ ειπεν ό κύριος · πορεύου 

έπι τούς μχζηρέους (?), επί τούς κίβδηλους καί 

τούς υιούς τής ποονείας καί άπόλεσον τούς υιους 

των εγοηνόρων από των ανθρώπων, πέμψον ί Γ 1 1 I ι * * 
'ι' Λρ > «I. / ' \ * 

αυτους εν πολεμώ απώλειας, μακροτηςγαρ ημε¬ 

ρών ουκ έστιν αυτών. 

Εΐ 1ε 8εΐ°;ηευΓ ιΐΐΐ ά ΟαΗπεΙ: « Υα νεΓ5 1ε$ 

Ηάιαπ1δ(?), νεΓ5 Ιεδ £ουΐΗεδ εΐ Ιεδ £1δ (1ε Ια £ογ- 

ηΐοαίϊοη; £αΐ$ άΐδραΓαΐϊΓε Ιεδ ίΐΐδ <1εδ νί§ΐ1αηΐδ 

ιΐ’εηΐΐε Ιεδ Ηοηηηεδ, ρουδδε-Ιεδ α ιιηε §ιτεη·ε 

(1ε (Ιεδίπιεΐϊοη, οαΐ Ια 1οη§υευΓ ιΐεδ ]ουΐδ η εχϊδΐε 

ρΐυδ ρουΐ ευχ. 

10. και πάσα εγερσις < ουκ > εσται τοις 

πατοάσιν αυτών και περί αυτών, οτι ελπιζουσι 

ζήυαι ζωήν αιώνιον και δτι ζήσεται έκαστος 

αυτών εττ, ττεντοιχοοΊα. 

Τουΐε εδρέΐαηεε εεδδεΐα ρουΐ ΙευΓδ ρεΓεδ α 

ΙευΓ δυ]εΐ; ΐΐδ εδρεΓεηΐ ε[υ ΐΐδ νίνΓοηΐ (1 ιιηε 

νΐε εΐεπιείΐε εΐ ςυε εΐιαευη (1ε Ιεαΐδ (ίΐΐδ) νϊνΐα 

εΐικ} εεηΐδ αηδ. » 

11. και ειπεν [τώ] Μιχαήλ · πορεύου και 

δήλωσον Σεμιαζα και τοις λοιποις τοις συν αυτω 

—ιχίζ νυναιςιν ΐΑΐνεισι μιανθηναι εν αυταις εν τη 

άκαθαοσία αυτών. 1 * 

Ρυίδ ϋ (ϋΐ ά ΜΐεΗεΙ : « να εΐ ροηε Ια ηου- 

νείΐε ά δεηιΐαζαδ εΐ α δεδ εοιηρα§ηοηδ φΐΐ δε 

δοηΐ ηιέΐέδ αηχ £εηιηιεδ ροιίΓ δε δουίΐΐεΐ αιεε 

εΐΐεδ (Ιαηδ ΙευΓ ϊιηριίΓεΐέ. 

12. καί όταν κατασφαγώσιν οί υιοί αυτών και 

ΐ'δωσι τήν απώλειαν τών αγαπητών και δήσον 

αυτούς [έπι] έβδομήκοντα γενεάς εις τας νάπας 

τής γης μέ'/ρι ημέραςκρίσεως αυτών και συν- 

τελεσμοϋ, έως τελεσθή τδ κρίμα τού αίώνος 

τών αιώνων. 

« Εΐ <^ϋαπ(1 δεΐοηί έ§0Γ£έδ ΙευΓδ ήΐδ εΐ ςυ’ΐΐδ 

9. και τώ Γαβριήλ είπε · πορεύου, Γαβριήλ, 

επί τούς γίγαντας, επί τούς κίβδηλους, επί τούς 

υιούς της πορνείας, καί άπόλεσον τούς υιούς τών 

έγρηγόρων από τών υιών τών ανθρώπων, πέμψον 

αυτούς εις άλλήλους, εξ αυτών εις αύτούς, εν 

πολέμω καί εν απώλεια, καί μακρότης ημερών 

ουκ εσται αυτοϊς. 

Εΐ ΐΐ ιΐΐί α ΟαΗπεΙ: « Υα, ΟαΗπεΙ, νεΐδ Ιεδ 

§έαηΐδ, νεΓδ Ιεδ £ουιΉεδ, νεί'δ Ιεδ Ηΐδ άε Ια £ογπϊ- 

οαΐίοη, εΐ £αΐδ άϊδραΓαιΐΓε Ιεδ Ηΐδ άεδ νΐ§ΐ1αηΐδ 

(Γεηΐΐε Ιεδ ήΐδ άεδ Ηοηιηιεδ. Εηνοΐε-Ιεδ Ιεδ υηδ 

οοηΐΐε Ιεδ αυΐΓεδ; (ρουδδε-1εδ) Ιεδ υηδ οοηΐΓε Ιεδ 

αυΐΐεδ α δε £αίιε Ια §υειτε εΐ α δε (ΙέΐΓυΗε, οαι 

1α 1οη§υευΓ (Ιεδ ]ουΓδ η’εδΐ ρΐυδ ρουΐ ευχ. 

•10. καί πάσα έρώτησις ουκ έστι τοίς πατράσιν 

αυτών, οτι έλπίζουσι ζήσαι ζωήν αιώνιον, καί 

οτι ζήσεται έκαστος αυτών έτη πεντακόσια. 

« Νυΐΐε (Ιειηαικίε ηε δεΐα ρΐυδ (εχαυεέε) 

ρουΐ Ιευί'δ ρέΓεδ, ερΐ εδρέΓεηΐ νΐνΐ'ε υηε νΐε 

έΐεπιείΐε εΐ ρεηδεηΐ ηυε εΗαευη (1ε ΙευΓδ 

(εη£αηίδ) νΐνΓα εΐης εεηΐδ αηδ. » 

11. καί τφ Μιχαήλ είπε · πορεύου, Μιχαήλ, 

δήσον Σεμιαζάν καί τούς άλλους σύν αυτω, τούς 

συμμιγέντας ταίς θυγατράσι τών ανθρώπων τού 

μιανθήναι εν αύταϊς έν τη ακαθαρσία αυτών ' 

Ρυίδ ΐΐ άίΐ α ΜΐεΗεΙ : « να, ΜΐεΗεΙ, Ηε δε- 

ηιΐαζαδ εΐ δεδ εοηαρα§ηοηδ φΐΐ δε δοηΐ ηαέΐέδ 

αυχ ΗΙΙεδ άεδ Ηοιηιηεδ ρουΐ δε δουΐΐΐεΐ' ανεε 

εΐΐεδ άαηδ ΙευΓ ίηιρυΓεΐέ. 

12. καί όταν κατασφαγώσιν οί υιοί αυτών, 

καί ίοωτι τήν ατιώλεί,αν των αγατητ[των αντιον, 

δήσον αύτούς επί έβδομήκοντα γενεάς εις τας 

νάπας της γής, μέχρι ημέρας κρίσεως αυτών, 

μέχρι ημέρας τελειώσεως τελεσμοΰ, εως συν- 

τελεσθή κρίμα τού αίώνος τών αιώνων. 

« Εΐ φΐαηά δεΐοηί έ§0Γ§έδ ΙευΓδ £1δ εΐ ςυ’ΐΐδ 
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νεπτοηΐ Ια άεδΕΓαεΕΪοη άε εε ςα’ϊΐδ εΗέπδδεηΐ, 

εηεΗαίηε-Ιεδ ροιίΓ δοϊχαηίε-άϊχ §έηέΓαΕίοηδ 

άαηδ Ιεδ ναΐΐέεδ άε Ια Εειτε ]ιΐ5^υ’αα ]'ουΓ άε 

ΙεαΓ ία§ειηοηΕ εϊ άε Ια εοηδοηιιηαΕΪοη, ]ΐΐδ(}α’ά 

εε εμιε δοΪΕ εοηδοηιηιέ 1ε ]α§εηιεηΕ άα δϊέείε 

(Ιεδ δίεείεδ. 

13. Τότε άπαχθήσονται εις το χάος τοΰ πυρός 

καί εις την βάσανον και εις το δεσμωτήριον συγ- 

κλείτεως αιώνος. 

« ΑΙοΓδ ϊΐδ δετοηΐ εηιΐΉεηέδ άαηδ 1ε ΕοηιΉΙ- 

Ιοη άα ίεα, άαηδ Ιεδ ΕοαπιιεηΕδ εΐ άαηδ Ια 

ρπδοη εμά Ιεδ ΓεΕϊεηάΓα ρεηάαηΕ Γέΐεΐ'ηίΐέ. 

14. καί δς άν κατακαυθή και άωανισθή από 

τον νΰν μετ' αυτών όμοΰ δεθήσονται μέχρι τε- 

λειώσεως γενεάς. 

« Εε ηυίεοηηιιε δετά ϊητιΐέ εΐ αηέαηΐί ά ραΓΕΪΓ 

(1ε ηααϊηΕεηαηΕ, ϊΐδ δείΌηΙ εηεΐιαίηέδ ανεε επχ 

ίαδ^ιι’α Ια εοηδοιηιηαΕϊοη άε Ια §έηέΓαΕϊοη. » 

(Ιηαρ. XV. — 8. καί νΰν οι γίγαντες οί 

γεννηθέντες από των πνευμάτων καί σαρκός πνεύ¬ 

ματα] ισχυρά επί τής γής καί εν τή γή ή κατοί- 

κησις αυτών εσται · 

« Εε ηααϊηΕεηαηΕ Ιεδ §έαηΕδ ηέδ άεδ εδρπΕδ 

εΕ ιΐε Ια εΐιαϊε (δεί'οηΕ) δατ Ια Εειτε άεδ εδρί'ΪΕδ 

άε νϊοΐεηεε εΕ ΐΐδ ΐ'έδϊιΙεΓοηΕ δΐη Ια Εεπ'ε. 

9. πνεύμα πονηρ[όν εσται το πνεύμα] έξελθόν 

απο του σώματος αυτών οιοτι απο των ανώτερων 

εγενοντο και εκ των αγίων έγρηγόρων ή αρχή 

τής κτίσεως αυτών καί αρχή θεμελίου, πνεύματα 

πονηρά κληθήσεται. 

« Ε’εδρπΕ εμπ δΟΓΕΪτα άε Ιεειτ εΙιαΪΓ δετά 

(αυδδΐ) υπ εδρπΕ (Ια ιηαΐ, εατ ίΐδ δεί'οηΕ ΐδδοδ 

άεδ εδρτΐΕδ ά’εη ΗαυΕ εΕ ΕϊεηάτοηΕ ΙειίΓ ρι-ΐηοΐρε 

εΕ Ιεατ οπ§ϊηε άεδ δαϊηΕδ νϊ§ϊ1αηΕδ, εΕ οη Ιεδ 

αρρείίετα άεδ εδρί'ΪΕδ άα ηιαί. 

νεΓΓοηΕ Ια άεδΕπιεΕϊοη (1ε εε εμι’ϊΐδ εΙιέπδδεηΕ, 

εηεΐιαϊηε-ΐεδ άαηδ Ιεδ ναΐΐέεδ ιΐε Ια Εεπε ρεη- 

(ΙαηΕ δοίχαηΕε-(1ϊχ §έηέΓαΕΪοηδ, ίαδςα’αα )Οιιγ 

ιΐε Ιευτ )υ§ειτιεηΕ, ϊαδςη’αα )οογ <1ε Ια εοη- 

δΟΓηηααΕϊοη Εηαίε, ϊηδηα’ά. εε ςαε δοϊΓ εοη- 

δοιπιτιέ 1ε ]’υ§ειτιεηΕ ιΐα δϊέείε (Ιεδ δϊέείεδ. 

13. Τότε άπενεχθήσονται εις το χάος του πυρός 

καί εις τήν βάσανον καί εις το δεσμωτήριον τής 

συγκλείσεως τού αιώνος 

« ΑΙοΓδ ϊΐδ δετοηΕ εηΕΐ'αϊηέδ άαηδ 1ε ΕοαΛά- 

Ιοη (1ε ίεα εΕ ιΐαηδ Ιεδ ΕοηπηεηΕδ εΕ άαηδ Ια 

ρΐ'ϊδοη εμή Ιεδ ΓεΕϊεηάτα ρεηάαηΕ ΓέΕεΓηΪΕέ. 

14. καί ός άν κατακριθή καί άφανισθή, από 

του νυν ριετ’ αυτών οεΟήσεται ρ.έγρ'. τελειώσεως 

γενεάς αυτών. 
ί 

« Εε ςαϊεοηηαε δεί'α εοηάαηαηέ εΕ αηέαηΕΪ, ά 

ραΓΕΪΐ' άε ηααϊηΕεηαηΕ, ϊΐ δετά εηεΐααϊηέ ανεε εαχ 

]αδ<γυ’α Ια εοηδοηιηιαΕΪοη άε Ιευτ §έηέΓα- 

Εΐοη. » 

Οηαρ. XV. — 8. καί νΰν οί -'ίναντες 
4 4 

οί νεννηθέντες από πνευυ,άτων καί σαοκός πνεύ- 

ματα πονηρά επί τής γής καλέσουσιν αύτους, ότι 

ή κατοίκησις αυτών εσται επί τής γής · 

« Εε ηααϊηΕεηαηΕ Ιεδ §έαηΕδ, ηέδ άεδ εδρπΕδ 

εΕ άε Ια εΐααϊΐ', δεί'οηΕ αρρείέδ εδρπΕδ άα ηααΐ δαί' 

Ια Εειτε, εατ ΙειίΓ άεηιεηΐ'ε δετά Ια Εειτε. 

9. πνεύματα πονηρά εσονται τά πνεύματα 

εςεληλυθότα από τοΰ σώματος τής σαρκός αυτών, 

διότι από τών άνθοώπων έγένοντο, καί εκ τών 

αγίων τών έγρηγόρων ή αργή της κτίσεως 

αυτών καί αργή θεμελίου, πνεύαατα πονηοά. επί 

τής γής εσονται. 

« ϋεδ εδρί'ΪΕδ άα ιηαΐ δεΓοηΕ (ααδδϊ) εεαχ ςαϊ 

δεί'οηΕ ρΓοεί'έέδ ραΐ' ΙειίΓ εοι-ρδ εΐιαηιεί, εαι· 

ϊΐδ δετοηΕ ηέδ άεδ Ηοιηιηεδ εΕ ΕΪεηάΐ'οηΕ ΙειίΓ 

θΓΪ§ϊηε εΕ ΙεαΓ ρΓΪηοϊρε άεδ νϊ§ϊ1αηΕδ, εΕ δαί' 

Ια Εεπ'ε ϊΐδ δεί'οηΕ άεδ εδρπΕδ άα ηιαί. 



ΙΟ$ υ. ΒουκίΑΝΤ 

10. πνεύμα[τα] ουρανού έν τώ ουρανώ ή 

κατοίκησις αυτών εττα*. καί τα πνεύματα επί 

τής γής τά γεννηθ έντχ επί τής γής ή κατοί- 

χησις αυτών εσται. 

« ία άεηχειίΓε άε$ ε$ρπΐ$ εέ1ε$ΐε$ $εηχ 1ε 

εΐεΐ, εΐ Ια ΐεΓΓε δετά 1ε $έ)οιΐΓ άε$ ε$ρπΐ$ ηέ$ 

$πγ Ια ΐεπ'ε. 

11. καί τά πνεύματα των γιγάντων νεφέλας 1 I 4 1 1 ’ 

αοικουντχ, άφανίζοντα, καί έμπίπτοντα και συμ- 

παλχίοντχ, και συρρίπτοντα επί τής γης πνεύ¬ 

ματα σκληρά γιγάντων καί δρόμους ποιοΰντα 

και μηδέν έσθίον[τα] άλλ’ άσιτοΰντα καί διψώντα 

καί προσκόπτοντχ πνεύμα[τα]. 

« Εε$ ε$ρπΐ$ ι!ε$ §έαηΐ$ <γυιί $ε ]εΐΐεηΐ $ιιγ 

Ιεδ ηυα§ε$ $εΓθηί άεδίπιεΐεχίΓδ, α§Γε$$ΐ£$, ηχιε- 

τεΙΙευΓδ, ΐοη]οηΓ$ εη Ιχχΐίε $χιγ Ια ΐεΓΓε 1ε$ 

ε$ρπι$ νίοΐεηΐδ <1ε$ §έαηΐ$, εί εοιίΓαηΐ, ηε 

ηιαη§εαηΐ ηεη, ηχαΐ$ αη εοηΐΓαΪΓε ]εύηαηΐ εί 

ηε Βηναηΐ ρα$ εί Βαΐαϊΐΐαηΐ. 

12. καί εςχναστήσει ταϋτα εις τους υιούς 

των ανθρώπων καί τών γυναικών ότι έξεληλύ- 

θασιν απ αυτών από ημέρας σοανης καί απώ¬ 

λειας 

« Ει 11$ <ϋπ§εΓοηΐ εε$ (αΐίαςυεδ) εοηΐΓε 1ε$ 

Ε1$ <1ε$ ΗοπίΓηεδ εΐ <3ε$ ίεηαιηεδ ραΓοε εριε ε’ε$ί 

ά’εηχ ςη’ΐΐδ $οηΐ ηέ$ αα ]οϊιγ <1α εαΐ'ηα§ε εί 

άε Ια (1ε$ίΓηεΐϊοη 

Οιλρ. χνΐ. — 1. καί θανάτου, άιο ών τά 

πνεύματα εκπορευόμενα εκ της ψυχής <έώς έκί> 

της σαρκός αυτών έσται άφχνίζοντα '/ωρίς 

κτίσεως, ουτωε άοανίσουσι υ,έ'/οις ημέρας 

τελειώσεως της κρίσεως της μεγάλης, εν ή 6 

αιών ο μέγας τελεσθησεται. 

11. τά πνεύματα τών γιγάντων νεμόμενα, άδι- 

κοΰντα, άφανίζοντα, έμπίπτοντα, καί συμπα- 

λαίοντα, καί ριπτοΰντα επί της γης, καί 

δρόμους ποιοΰντα καί μηδέν έσθίοντα, άλλ’ άσι¬ 

τοΰντα, καί φάσματα ποιοΰντα, καί διψώντα 

καί προσκόπτοντα. 

« Εε$ ε$ρπΐ$ ι!ε$ §εαηί$ $εΐΌηΐ (1ενα5ΐαϊειΐΓ5, 

ηυΐδΐίΐεδ, (1ε$ίπ.κίευΓ5, α§ΐ'ε$$ΐ£$, ηηεΓεΙΙειίΓδ, 

Ιοιΐ]οηΓ5 εη Ιιχΐίε $πγ Ια ΐεΓΓε, εί εοηΓαηΐ εί ηε 

ηιαη§εαηΐ τϊεη, ιηαϊδ ]εύηαηΐ εΐ £αί$αηί αρρα- 

ταιΐΓε άε$ £αηΐόηιε$, ηε Βχχναηΐ ρα$ εΐ ίαΐαίΐΐαηί. 

12. καί έςαναστησονται τά πνεύματα επί τούς 

υιούς τών ανθρώπων καί τών γυναικών, ότι έξ 

αυτών έξεληλύθάσι · καί άπό ημέρας καιρού 

σφαγής καί άπωλείας 

« Εΐ 1ε$ ε$ρπΐ$ δ’ίηδΠΓ^εΓοηΐ εοηΐΓε 1ε$ ή!$ 

άε$ 1χοηιηιε$ εΐ <1ε$ £εηιηχε$, εαΓ ε’ε$ΐ εΓεηχ 

ερ’ϊΐδ $οηΐ ηέ$; άερηΐδ 1ε )οϊιγ (Ιπ εαΐ'ηα§ε εΐ 

άε Ια (Ιεδΐπιεΐϊοη 

Οηαρ. XVI. — 1. καί θανάτου τών γιγάντων 

Ναφηλείμ, οί ισχυροί τής γης, οί μεγάλοι όνο¬ 

μαστοί, τά πνεύματα τά εκπορευόμενα άπό της 

ψυνής αυτών ώς εκ της σαρκός έ'σονται άφα¬ 

νίζοντα '/ωρίς κρίσεως, ούτως άφανίσουσι μέ- 

χριςήμέρας τής τελειώσεος, έ'ως τής κρίσεως τής 

μεγάλης, έν ή ό αιών ό μέγας τελεσθησεται, έφ’ 

άπαξ όμοΰ τελεσθησεται. 

ι. Νε ίαικίΓαϊΐ-ϊΙ ραε Ιϊτε ΐά \ αφήλια αυ Ιίειι άε νεφέλας. Βε εεηε άαηε εε εαε εεΓαίΐ Βεαιιεουρ ρΐιαε Ιο^ίςυε : 1ε$ 

εερπιε άεε §έαηΐ5 ΝερΜϊηι εοη: άέναείαιειίΓε. ει ιοα]οιΐΓ5 εη Ιυΐΐε 5πγ Ια Ιειτε ανεε Ιεε εερπίε άε$ §έαηΐδ. 
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« εί (1ε Ια ηαοπ (<1ε5 §έαηί5). Αρί'έδ ςιιοί, 

1ε5 ε$ρπίδ 50ΓΐΪ5 (1ε ΙευΓ Ληαε εΐ άε ΙευΓ εΙιαΪΓ 

εχεΓοεί'οηί ΙειίΓδ Γανα§ε5 δαηδ )υ§εηαεηΙ; ϊΐδ 

1ε5 εχεΓεεΓοηί αίηδΐ )υ5^υ’αυ ]ουι· (1ε Ια εοη- 

δοηαηιαίίοη <1ια §ΐ'αη<1 ]ϋ§ειηεηΓ ραΓ Ιεομιεί 

5ε ΐεπαιίηεΓα 1ε §Γαηά δίέεΐε. 

εΐ (1ε Ια γπογϊ ι!ε$ £εαηΓ5 ΝερΗϊΙίιη, 1ε·5 νϊοΐεηΐχ 

(1ε Ια ίεΓΓε, 1ε$ οέΙέίΓεδ ραΓ ΙευΓ Ιιααΐε ΐαϊΐΐε, 

1ε$ εδρΓίίδ 50ΠΪ5 (1ε ΙευΓ άηιε εΐ (1ε ΙειίΓ εΙιαΪΓ 

εχεΓεεΓοηί 1ειΐΓ$ τανα§ε5 5αη$ ΐυ^επαεπί; ϋ$ Ιεδ 

εχεΓεεΓοηΐ αίηδΐ ]υ5^α’αα ]οπγ <1ε Ια ςοηδΟΓη- 

ηιαΐίοη (άυ ιαιοπάε), ίιίδηιίαιι §Γαη(1 {υβειηεηΓ, 

ραΓ Ιεςυεί 5ε ΐεπηίηεΓα 1ε §Γαηά δίέείε, ςυί 

5εΓα αείιενέ ά’υη δειιΐ εοιιρ. 

ία εοηιραπυδοη είεδ είευχ ίεχίεδ ΓεηεΙ ίουί ά ίαίΐ δεηδϊΗΙεδ Ιεδ εΙΐνεΓ^εηεεδ ςυί 

Ιεδ δέραΓεηί δΐΐΓ εεΓίαΐηδ ροΐηίδ. Οη ηε ρευί εερεηεΐαηί ραδ δυρροδεΓ ρυ’ΐΐδ τερΓέ- 

δεηίεηί είευχ ΐΓαιΙυείίοηδ εϋδίϊηείεδ; (Ιεδ εχρΓεδδΐοηδ εηίΐέΓεδ δοηΐ αΗδοΙυιτιεηί 

ΐιίεηίΐρυεδ, ςυί δεπιΐεηΐ εεΓίαίηειτιεηΐ εΙΗϊεΓεηίεδ δΐ ηουδ ηουδ ΐΓουγίοηδ εη ρΓέ- 

δεηεε εΐε Γοειπτε εΐε είευχ ίΓαεΙυείειίΓδ. II ίαιιΐ εΐοηε αεΙηαεΙΐΓε Γεχΐδίεηεε εΐε είευχ 

εορϊεδ ργεεεραεδ, δ’έεαΗαηί δεηδΐΗΙεηιεηί Γυηε άε 1’αυίΓε, εΐ εΐοηί ρυείεριε δεπΗε 

αυΐ'αϊί εΙέββυΓέ Ια δεεοηιΐε, δοΐί ραΓ ίηαεΙνεΓίαηεε, δοΐί ροιίΓ υη ρηοΐϊί ρυΐ ηουδ 

έεΐιαρρε αυ]ουΓε!’Ηυΐ. Οείίε δεεοηείε εορΐε αυΓαϊί δεΓνΐ αυ ΐΓαεΙυείευΓ έίΗΐορίεη, 

ρυΐ ρευΐ-έίΓε ηιέηαε αναΐί εη ηιαΐη υηε ίΐΌΐδΐέηιε εορΐε δ’έεαΓΐαηΐ ά δοη ΐουΓ εΐε Ια 

δεεοηείε. ίε ιεΓ νεΓδεΐ εΐυ εΐι. χνι, εΐαηδ 1ε ία^παεπΐ εΐυ δγηεείΐε εΐ Ηαηδ 1ε 

ηααηυδεπί εΐε ΟΐζέΗ, ηε εοιτεδροηεΐ ραδ ρουΓ 1ε δεηδ ά Ια νεΓδϊοη έίΗΐορϊεηηε. 

Οη ρουπ'αΐί ρειιί-έΐΐ'ε δυρροδεΓ ριιε εείίε εΙεΓηϊέΐε ίΓαεΙυεΐίοη α έΐέ ίαίΐε ββεε- 

ΐεηαεηί δυΐ' 1ε ίεχΐε ρππΠίΐί Ιιόίιευ ου αΓαηιέεη, ηιαΐδ ΐΐ η’εη εδί πεη. ϋεδ εΓΓευΓδ 

εοηιιηε εείίε ςυε ηουδ ανοηδ δΐ§ηα1έε, εΐι. χν, ιι, οϋ 1ε ηοηι ρπαρΓε είεδ 

Ναφηλιρ. ραΓαίΐ ανοΐΐ' έΐέ ρπδ ρουΐ' 1ε ηιοΐ νεφέλαι « ηιιέεδ », ηοιίδ ιηοηΐΓεηί 

εΙαΪΓεηαεηί εραε Ια ίΓαεΙυεΐίοη έίΗΐορϊεηηε α έΐέ ίαίΐε δυΓ 1ε §Γεε. ί6 ηιοί έίΗΐορίεη 

ςαΐάηοη (εΐι. χχχ, α) ηοηι εΓυη αείοτε εραε ίαυί'εηεε η’α ραδ δυ ΐεΙεηίΐβεΓ, εδΐ έεπΐ 

εΐαηδ 1ε ΐεχΐε εΐε Οΐζέΐι σχυνω, ΐΓαηδεπρΐιοη βέίεεΐυευδε ιΐε σχίνω « Ιεηίΐδεμιε ». 

Αυ εβαρ. χχχι, ι, 1ε ηάβίτο έίΗΐορίεη η’εδί νΐδΐΗΙεηιεηί ρυε Ια ΐΓαηδεπρΐιοη εΐε 

νέκταρ. |ε ηε ΓηυΙΐΐρΙΐεΓαΐ ραδ Ιεδ εχειηρίεδ, εΐ ]ε Ιαΐδδε νοΙοηίΐεΓδ αυχ δαναηίδ 

εοηαρέΐεηίδ 1ε δοΐη εΐε ΓέδουεΗε Ιεδ εριεδΐΐοηδ εραε δουΐένε Γοπ§ΐηε εΐυ 1ΐ\τε 

έΐΗίορίεη. 

I6 η’ϊηδΐδίεΓαϊ ραδ ηοη ρΐυδ δυτ ΓοπΗοοραρΗε νΐεΐευδε εΐυ ίεχΐε; εΐΐε τεδδειτιΗΙε 

ά εείίε άε ΐοιίδ Ιεδ ηιαηυδεπίδ §Γεεδ εΐε Ια ηιέηιε έροεραε εραΐ ρΓονΐεηηεηί ΗΈ^γρίε. 

ί εδί, εοηιηαε ίου]οιΐΓδ, δΐη Ιεδ νογείΐεδ εΐ Ιεδ εϋρΗΐΗοη§υεδ, ςυε ροΓίεηΐ δΐηΐουΐ 
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1ο$ ναπαίΐοηδ ΟΓίΙιοβταρΙιΐφιεδ, (Ιαηδ Ιεδψαείΐεδ ει, ι, η, οι εί υ δ’έεΐιαπ^εηί 

εοηδίαηιιηεηί, οίι αι άενΐεηί Γέφαϊναΐεηί άε η ου άε ε εί ΐ'έεΐρΓοςυειηεηί. Οεδ 

αεεΐάεηίδ §ηιρ1ιΐ^υεδ δοηΐ είεριιϊδ 1οη§ίεηιρδ ίαηιϋΐοΓδ ά ΐουδ εευχ ςυΐ οηί έίυάϊέ 

Ιεδ ηιαηυδεπίδ εορίεδ ου §τεεδ, εί ϊ’αυΓαΐδ ρυ εη άέΗαιταδδεΓ ιηα ρυΜΐεαίΐοη. Ι’αΐ 

ρι-έίέΓέ άοηηει- 1ε ίεχίε ίεΐ ςυ’ϋ εδί άαηδ Γοή§ίηα1, ρεηδαηί ςυε Ιεδ Ιιείΐεηΐδίεδ εί 

Ιεδ ί1ιέο1ο§ΐεηδ δαυίΌηί §τέ ά υη έ&γρΐο1ο§υε άε ηε ροίηΐ δε Ιιαδαΐ'άεΓ δυι· 

ΙευΓ ίεΓπίοΪΓε. ιεδ ρα§ε$ φαί δυίνεηί δοηί υηε ρυΓε ίητηδεπρίΐοη ςυε ]ε πιε δυΐδ 

αίΐαεΗέ ά Γεηάΐ'ε απδδΐ ήάέΐε ςυε ροδδΐΜε. Ι’αυηΰδ άέδ£έ Γενοΐι* εηεοΓε Ιεδ έρΓευνεδ 

δυί Γοπβίηαΐ, ιτιαϊδ εείΐε άεπιΐέΓε νέπ£εαίΐοη ηε ιη’α ραδ έίέ ρεπτιΐδε; ]ε ρπε Ιεδ 

ΙεείευΓδ ά’έΐΓε ΐηάυ1§εηίδ ρουΓ Ιεδ ίαυίεδ ερυΐ αιηοηί ρυ ηι’έεΙιαρρεΓ ρεηάαηί 1ε 

(ΙέοΙιΐίΪΓεΓηεηί εί Ια εορΐε Ιιάίΐνε ά’υη ίεχίε αδδεζ άΐίΕεϋε. 

Μ. 1ε ραδίευΓ Α. £θϋδ, ρυΐ ρΓέραΓε υη ΐΓαναϋ έΐεηάυ δυί 1ε 1ί\τε άΈηοεΙι, α 

Ηεη νουΐυ ΓενοΐΓ Ιεδ έρΓευνεδ εί όίαΙηΙΪΓ Ια εοηεοΐ'άαηεε εηίΓε 1ε ίεχίε §τεο εί εεΐιιΐ 

άε Ια νεΓδΐοα έΐΗΐορΐεηηε, ίεΐ ςυ’οη 1ε ΐΐΌυνε άαηδ Γέάϊίΐοη άε Οιιχμανν. }ε 1ε 

ρπε άε νουΙοΐΓ Ηεη α°γέει· ΐουδ ηαεδ Γεηιεη:ΐεηιεηίδ ροιίΓ Ια ρείηε <^υ’ΐ1 δ’εδΐ 

άοηηέε ά ηιοη ίηίεηίϊοη. 



ΙΕ ΕΙΥΚΕ ϋ'ΕΝΟΟΗ 

Οι. ι. 

(Ρύ£ε5 2ΐ ά 66 άη Μαηιι$οήΙ.) 

ΡΚΕΜΙΕΚ ΓΚΑΟΜΕΝΤ 

Ραοε 23. 

ι. λογος ευλογιάς ε- 

νω·/’ καθ’ ον ευλογησεν εκλε¬ 

κτούς δίκαιους οιτινες εσονται 

εις ήξεραν αναγκης εςαρε παν- 

τας τους ε/θρους και σωθησον- 

2. ται δίκαιοι — και αναλαβων την 

παραβολήν αυτού ειπεν αινώ·/ 

άνθρωπος δίκαιος εστιν ορασις 

εκ θυ αυτω ανεωγρενη ην ενων 

την ορασιν του άγιου και του ουρα¬ 

νού εδιςεν ροι και αγιολογων ά¬ 

γιων ηκουσα εγω και ως ηκουσα 

παρ’ αυτών παντα και εγνων εγω 

θεορων και ουκ ις την νυν γενεάν 

διενοουρην αλλα επει πορρω 

Ραοε 24. 

ουσαν — ενω αλλω και πεοι των ? 

εγλεκτων νυν λέγω και περί αυ¬ 

τών ανελαβον την παοαβο- 

λην ρου και εςελευσεται ο ά¬ 

γιος ρου ο ρεγας εκ της κατοι- 

κητέως αυτου και ο θς του αιω- 

νος — επι γην πατήσει επει το σειν 4 

ορος και φαινησεται εκ της πα- 

ρενοόλης αυτου και φαινησε- 

ται εν τη δυναρει της ισ/υος αυ¬ 

του απο του ουρανου των ουρα¬ 

νών — και φοβηθησονται παντες 5 

και πιστευσουσιν οι εγρηγοροι 

και [σ·/]ασωσιν απόκρυφα εν πα- 

σιν τοις ακροις της και σισθησον- 

ται παντα τα ακρα της γης και ληρ- 

ψεται αυτους τρορος και φοβος 

ρ,εγας ρεχρει των περατων της 

γης — και σισθησονται και πέσουν- 6 

ται και διαλυθησονται οοη υΑη- 

λα και ταπεινωθησονται βουνοι 

υψηλοί του διαρυηναι ορη και 
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Ραοε 25 . Ραοε 26. 

ταχησονται ως χήρος απο ποο- ων εσεβησαν και σκληρών ων 

7· σωπου πυρος εν φλογε— και διασ- ελαλησαν λόγων και περί παν- 

γισθησεταιη γη σγ ισμα ραγα- των ων κατελαλησαν κατ' αυ¬ 

δε'. και παντα οσα εστιν επει του αμαρτωλοί ασεβις = κατανο- Οι. Π, ι. 

της γης απολειται χα». χρισις εστε ησεται παντα τα έργα εν τιο ου- 

°· κατα πάντων — και αετα των οι- 1 ρανω πως ουκ ηλλυοσαν τας 

κεών την ειρηνην ποιήσει και οδούς αυτών και τους φωστή¬ 

επι τους εκλεκτούς εσται συν- ρας τους εν τω ουρανω ως τα 

τηοησις και ειρηνη και επ’ αυ- παντα ανατέλλει και δυνει 

τους νενηται ελεος και εσονται τεταγμενος έκαστος εν τω τε- 

παντες του Ου χα·. την ευδοκει- ταγμενω κερω και τες εορτής 

αν δώσει αυτοις και παντας ευ¬ αυτών οενονται και ου παραβεν- 

λογήσει και πάντων αντειλημ- νουσιν την ειδειαν ταςιν 

ύεται και βοηθήσει ημιν και — ειδετε την γην και διανοηθη- 2. 

οαινησεται αυτοις τως και 
4 1 

ται περί των έργων των εν αυ¬ 

€). ποιήσει επ' αυτους ειρηνην — οτει έρ¬ τή γεινομενων απ’ αργής με- 

χεται συν τοις αγειοίς αυτου ποιησαι ■/ρει τελιωσεως εισιν φθαρτα ως /.Γ ’ ιι ’ 

κοισιν κατα πάντων και απο- ουκ αλλυονται ουδεν των 

λεσει παντας τους ασεβις και επει γης αλλα παντα έργα θυ 

λενςει πασαν σαρκα περί πάν¬ υμιν φενεται — ιδετε την θε- 3· 

των έργων της ασέβειας αυτών ριαν και των γειμονα = κατα- Οι. III, ι 

μαθεται και ιδεται παντα τα 
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Ραοε 27 · 

V, X. 1 δένδρα = πως τα φύλλα '/λωρα εν 

αυτοις σκεποντα τα δένδρα καί, 

πας ο καρπός αυτών εις τειμην 

και δόξαν διανοηθηται και 

γνωται περί πάντων των έρ¬ 

γων αυτου και νοησεται οτι Ος 

ζων εποιησεν αυτα ούτως και 

2. ζη εις παντας τους αιώνας — και 

τα έργα αυτου παντα ος δ’ εποιη- 

σεν εις τους αιώνας απο ενιαυτού 

εις ενιαυτόν γεινομενα 

παντα ούτως και παντα ο τα α¬ 

ποτελούσαν αυτω τα εονα και I ί 

ουκ αλλυουνται αυτών τα έργα 

αλλ’ ωσπερει κατα επειταγην 

3. τα παντα γεινεται — ειδετε πως 

η Βαλασα και οι ποταμοί ως ο¬ 

μοίως αποτελούσαν και ουκ αλ- 

λυουτιν αυτών τα έργα απο των 

4· λόγων αυτου — υμις δε ουκ ενε- 

Ραοε 28. 

τα τας εντολας αυτου αλλα απεσ- 

τηται και κατελαλησαται μεγα· 

λους και σκληρούς λογους εν στο- 

ματει ακαθαρσίας υμών κατα 

της μεγαλοσύνης αυτου οτι κα- 

τελαλησαται εν τοις ψευμασιν 

υμών σκληρωκαρδιοι ουκ εσ- 

τ ειρηνη υμιν — τοιγαρ τας ημέρας 5 

υμών υμις κατηρασασΒαι κα- 

τα της ζωής υμών απολιται 

και τα αιτη της απολιας υμών 

πληθυνΒησεται εν καταρα αι¬ 

ώνων και ουκ εστε υμιν ελε- 

ος και ειρηνη — τότε εσται τα ονο- 6 

ματα υμών εις καταραν αι¬ 

ώνιον πασιν τοις δικεοις και 

εν υ υ.ιν καταοασονται παντες 

ο ί. καταρ ω ριενοκαπαντε ς ο ι 

αμαρτωλοί και ασεβες εν υμιν 

ομουται (ίζλ) και παντες οι αμαρτη- 

τοι γαρησονται και εσται αυτοις μιναταιουοε εποιησαται κα¬ 

ι. ία Για άιαρίιτε III ει 1ε εΐιαρίΐι-ε IV ΐϊΐαηφίεηΐ, ραΓ $ιιΐιε ιΐ’αη Βοιητίοη οαιΐδέ ραΓ Ια ΓεεεειηΜαηεε (1υ 

ιΐέΐιιιΐ ιΐιι εΙιαρίίΓε III ει ιΐεε ρΓειτιίδΓε ηιοΐε ιΐα εΙιαρΐίΓε V. 
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Ραοε 29· Ραθε 3ο. 

λυσις αιααρτειων και παν ελε- τηαονει νοηρα και ου ρη πληρ- 

ος και ειρηνη και επειεικεια εσ- ρελησουσιν — ουδέ ρη αραρτω- 9· 

ται αυτοις σωτήρια φως αγαθόν σιν πασας τας ηρερας της ζω- 

και αυτοί κληρονοαησουσιν ης αυτών και ου ρη αποθανω- 

την γην και πασιν υαιν τοις α- σιν εν οργή θυρου αλλα τον αρι- 

ααρτωλοις ουγ υπάρξει σωτήρια 8ρον αυτών ζωής η αέρων 

αλλα επι παντας υαας κατα- πληρωσουσιν και η ζωη αυτών 

7· λυσιν καταραν — και τοις εγλε- αυξηθησεται εν ειρηνη και τα 

κτοις εσται φως και γα,ρις και ει- ετη της '/αρας αυτών πληθυν- 

ρηνη και αυτοί κληρονορη- θη σεται εν αγαλλίασε», και ει- 

σουσιν την γην υαιν οε τοις α- ρηνη αιωνος εν πάσες τες η- 

3. σεβεσιν εστε καταρα — τότε ο ο 8 η- ρερες της ζωής αυτών =και εγε- Οη. VI 

σεται τοις εγλεκτοις φως και χα- νέτο ου αν επληθυνθησαν οι 

ρις και αυτοί κληρονοαη σουσιν υειοι των ανπων εν εκείνες 

την γην τότε δοθη σεται πασιν τες ηρερες εγεννηΒησαν θυ- 

τοις εγλεκτοις σοφίαν (ίζλ) και παν- γατερες ωρεαι και καλαι — και 2. 

τες ουτοι ζησονται και ου αη α- εθεασαντο αυτας οι άγγελοι υ- 

μαοτησονται ετει ου κατ' αληθει- [ει]οι ουρανου και επεθυρησαν 

αν ούτε κατα υπερηφανιαν αυτας και είπαν προς αλληλους 

και εσται εν ανπω πεφωτισ- δεύτε εγλεξορεθα εαυτοις γυ- 

μένω φως και ανπω επεισ- 4 1 
ναικας απο των ανπων και 
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Ραοε 3ι· Ραοε 32. 

γεννησομεν εαυτοις τέκνα βατριηλ’ σαΟιηλ’ ατριηλ’ τα- 

3. — και ειπεν σεμειαζας προς ριηλ’ βαρακιηλ’ ανανΘνα’ 

αυτούς ος ην αρχών αυτών φο- θωνιηλ’ μαριηλ’ ασεαλρα 

Βουμαι μη ου θελησεται ποιη- κειηλ' τουριηλ — ουτοι εισιν αρ- 8. 

σαι το ποαγμα τούτο και εσομαι χε αυτών οι δέκα = και ελαβον Οη. VII, ι 

εγω μονος οφειλητης αμαρτει- εαυτόις γυναίκας έκαστος αυ- 

4· ας μεγάλης — απεκρειθησαν ουν των εξελεξαντό εαυτοις γυ- 

αυτω παντες ομοσωμεν ορκω νεκας και ηρςαντο εισπο- 

παντες και αναΒεματεισομεν ρευεσθαι προς αυτας και μει- 

παντες αλληλους μη αποστρε- ενεσΒαι εν αυτές και εδιοα- 

ψε την γνώμην ταυτην με- ξαν αυτας φαρμακειας και 

χρις ου αν τελεσωμεν αυτήν ειπαοιδας και ρειζοτομιας 

και ποιησομεν το πραγμα του- και τας 3 όταν ας εδηλωσαν 

5 . το —■ τότε ομοσαν παντες ο μου αυτές — αιδε εν γαστριν (ίζλ) λαβου- 2. 

και αναθεματεισαν αλληλους σαι ετεκοσαν γειγαντας με- 

6-7· εν αυτω — και ταυτα τα ονομα- γάλους εκ πηχών τρισχειλι- 

τα των αρχόντων αυτών σε- ων— οιτεινες κατεσΟοσαν 3· 

μιαζα ουτος ην αρχον αυτών τους κοπους των ανπων 

αραθακ’ κιμβρα’ σαμμανη’ ως δε ουκ εδυνηΟησαν αυ- 

δανειηλ’ αρεδρως' σεμιηλ’ τοις οι ανποι επειχορηγιν 

ιωρειηλ’ χωχαριήλ’ εζεκιηλ’ — οι γίγαντες ετολμησαν επ’ αυ- 4· 
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Ραοε 3 3 · 

τους και κχτεσθιοσαν τους αν- 

5. πους — και ηρξαντό αμχοτχν- 

ε'.ν εν το'.ς πετεινό ις κα'. το·.ς 

θηριοις και εοπετοις κα'. τοις 

ιγθυσιν και αλληλων τας 

σαρκας κατεσθειειν και το ευ,α 

6. επιπνον (λ/λ) — τότε η γη ενετυνεν 

Οη.ΥΙΠ, ι. κατα των άνομων = εδιδαξεν 

τους αν—ους αζαηλ’ μαδέρας 

—οιε'.ν και όπλα και ασπειδχς 

και θωοχκας διδάγματα αγ- 

γελων και υπεδιξεν αυτοις 

τα ιαετχλχ και την εργασίαν 

αυτών και Άελια και κοσμους 

και στειβεις και το καλλιβλε- 

©αρον και παντοιους λίθους 

2. εγλεκτους και τα βα©ικα — και 

εγενετο ασεβια πολλή και ε- < * 

πόρνευσαν και απεπλανη- 

θήταν και εβανισθησαν ε 

παταις ταις οδοις αυτών 

Ραοε 34· 

— σεμιαζας εδιδαξεν επαδας τ, 

και οιζοτομιας αραα- 

ρως επαοιδων λυτηριον 

ρχκιηλ αστρωλογιας '/ωγ- 

γιηλ τα σημειοτικα σαθι- 

ηλ άστε ρ ο σκοπέ ιαν σεριηλ 

σεληνοναγιας (ίίο) τον νουν αν- 

πων απυλλομενων η [©ωνη] 

εις ουρανούς ανεβη = τότε π[αρα]- Οι. IX, ι. 

κυψαντες μν/αηλ και ο[υρι]- 

ηλ και ραρχήλ και γαβριηλ 

ουτοι εκ του ουρανου εθεασ[χν]- 

το εμα πολύ εκ·/ υννομεν (ί/ί) 

επει της γης — και είπαν προς 2. 

αλληλους ©ωνη βοών των 

επει της γης μεχρει πυλών 

του ουρανου — εντυγγανου- 3· 

σιν αι ψυ'/αι των ανπων 

λεγοντων εισαγαγεται την 

κρισιν ημών προς τον ϋψ ιστόν 

— και είπα (ί/λ) τω κω συ ει κς των 4· 

:ν 
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Ραοε 3 5· Ραοε 36. 

κυρίων και ο θς των Θεών και νησαν τειτωνας υφ ων ολη 

βασιλεύς των αιωνων ο θρο- η γη επλησθη αίματος και α- 

νος της δοξης σου εις πασας τας δεικειας — καινυνειδου (3ωοι- ίο. 

γενεάς του αιωνος και το ονομα σιν αι ψυναι των ετηλευτηκο- 

σου το άγιον και μεγα και εύλογη- των (,ί/ί) και εντυγχανουσιν υ.ε- 

5· τον εις παντας τους αιώνας — σοι γαρ '/ρει των πυλών του ουρανου 

εποιησες τα παντα και πασαν και ανεβη ο στεναγμός αυτών 

την εξουσίαν ε·/ων και παντα και ου δυναται εξελθειν απο 

ενωπειον σου φανερα και ακα- * ι προσώπου των επει της γης γει- 

6. λυπτα και παντα συ ορας — α εποι- νομενων ανομημάτων 

ησεν αζαηλ’ ος εδιδαξεν πασας — και συ παντα οιδες προ του αυ- 11. 

τας αδεικιας επει της γης και ε- τα γενεσθαι και συ ορας ταυ- 

δηλωσεν τα μυστήρια του αιω- τα και αίας αυτους και ουδέ 

νος τα εν τω ου ράνω α επιτη- η μ ιν λεγις τει δει ποιειν αυ- 

7- οευοντες εγνωσαν ανποι — και σε- τους περί τούτων = τότε υψισ- (δΗ. X, ι 

μιαζας ω την εξουσίαν εδω- τος ειπεν περει τούτων ο με- 

κας αργειν των συν αυτω αμα γας άγιος και ελαλησεν και 

8. οντων — και επορευθησαν ειπεν και επεαδεν ιστοα- 1 · ι 

προς τας θυγατέρας των ανπων ηλ προς τον υιόν λεμεν 

της γης και συνεκοιμηθησαν — ειπων αυτω επει το εμ.ω ονο- 2. 

αυταις και εμιανθησαν και ματει κρυψον σεαυτον και 

εοηλωσαν αυτές πασας τας α- οηλοσον αυτω τέλος επεο- 

9· μαρτειας — και ε γυνεκες ενεν- χομενον οτι η γη απολλυται 
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Ραοε 37· 

πχσχ και κατακλυσμός μελ- 

λι γεινεσθαι πχσης της γης και 

απολεσει παντα οσα εστιν αυ- 

3. τη — και διδαξον αυτόν όπως εκ- 

©υγη κα'. μενει το σπέρμα αυ- 

του ε·.ς πχσχς τας γενεάς του 

4· α'.ωνος — κα·- τω ραφαηλ’ ειπεν 

δη τον τον αζαηλ' ποσιν κα'. 

γερσιν κα'. βάλε αυτόν εις το 

σκοτος και ανυςον την ηρη- 

μων την ονταν εν τω οαΟου- 

5 . ηλ κακει βάλε αυτόν — και υπο- 

&ες αυτω λειθους τραχείς **<· °- 

ξις και επεικαλυψον αυτό 

τω σκοτος και οικησατο εκεί 

εις τους αιώνας και την οψιν 

αυτου πωμασον και γως μη 

6. θεωριτω — και εν τη ηριερα 

της μεγάλης της κρεισεως 

απχγθησεται εις τον ενπυ- 

7· ρισμον — και ειαθησεται η γη 

ην εφανειταν οι άγγελοι και ' * * * 

την ιασιν της γης δηλωσον 

Ραοε 38. 

ινα ιασονται την πληγην 

ινα μην (ίίλ) απολλωνται παν- 

τες οι υιοί των ανπων εν τω 

μυστηοιω ολω ω επαταςαν 

οι εγρηγοροι κα». εδιξαν τους 

υιους αυτών — και ηρημωθη 8. 

πασα η γη αφανιΘεισα (εΐε) εν 

τοις εργοις της διδασκαλίας 

αζαηλ και επ’ αυτω γραψον 

τας αμαρτίας πασας — και 9· 

τω γαβριηλ’ ειπεν ο κς πο- 

ρευου επει τους μαζηρεους 

επει τους κειβδελους’ και 

τους υιους της πορνείας 

και απολεσον τους υιους 

των εγρηγορων απο των 

ανπων πεμψον αυτους 

εν πολεμώ απωλιας μα- 

κροτηςγαρ ήμερων ουκ εσ- 

τιν αυτών — και πασα εργέσις (βίο) ΙΟ. 

εσται τοις πατρασιν αυτών 

και περί αυτών οτι ελπιζου- 

σιν ζησαι ζωήν αιωνειον και 

οτι ζησεται έκαστος αυτών 
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Ρλοε 39· Ραο 

11. ετη πεντακόσια — και ειπεν μι- ανπους — και απολεσον την 

γαηλ’ πορευου και όηλωσον αδικίαν πασαν απο της γης 

σεμιαζα και τοις λοιποις τοις και παν εργον πονηριάς ε- 

συν αυτω ταις γυνεςιν μειγεν- κλειπετω και αναιρανητω 

τας μιανθηναι εν αυτές εν τη το αυτόν της δικεοσυνης 

12. ακαθαρσία αυτών — και όταν κα- και της αληθιας εις τους αιω- 

τασφαγωσιν οι υιοί αυτών νας μετά γαρας φυτευσε- 

και ειδωσιν την απολιαν ται— και νυν παντες οι δικεοι 

των αγαπητών και δησον αυ- εκφευξονται και εσονται 

αυτους (ηο) έβδομηκοντά γενε- ζωντες εως γεννησωσιν 

ας εις τας ναπας της γης μεχρει γιλιαδας και πασαι αι η με- 

ημέρας καύσεως αυτών και συν- ρε νεοτητος αυτών και τα 

τελεσμου εως τελεσθη το κρίμα σαββατα αυτών μετά ιρη- 

13. του αιωνος των αιωνων — τότε α- νης πληρωσουσιν — τότε εργασ- 

παν θη σονται εις το γαος του πυ- θησεται πασα η γη εν δικεο- 

ρος και εις την (δασανον και εις συνη και καταφυτευθησεται 

το δεσ (ίΐο) το δεσμό τηριον συνκλι- δενδρον εν αυτή και πλησ- 

ιγ. σεως αιωνος — και όταν κατακαυσ- θησεται ευλογιάς — και παντα 

θη και αγανισθη απο του νυν με- ($ίε) τα δένδρα της γης αγαλια- 

μετ’ αυτών ο μου δεθησονται σονται φυτευθησεται και ε- 

15. μέχρι τελιωσεως γενεάς — απο- σονταιφυτευοντευοντες (ήε) αμ 

λεσον παντα τα πνατα των ε- πελους αι η άμπελος ην αν 

γρήγορων δια το άδικησαι τους αυτευσωσιν ποιησουσιν προ- 

γους οίνου γιλιαδας και 
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Ραοε 4ΐ · 

υπ’ ορού ποιήσει καθ’ έκαστον 

αετοον ελεχς ποιήσει χνα βχ- 

20. τους δέκα — κα'. συ καΟαρ'.σον την 

γην απο πχσης ακαθαρσίας 

κα1. απο πχσης αδ’.κ'.ας κα’. α¬ 

πο [πα]σης αμαρτίας κα'. χσεβει- 

ας κα’. πασας τας ακαθαρσίας 

τας γεινομενας επει της γης 

2ΐ. εςελειψον — καί. εσοντα’. παν- 

τεε λατοευοντες ο-, λαοί. και. ευ- 
I 

λογουντες τταντες εΐΑΟί και 

22. ποοσκοινουντες — κα'. καθαρισ- 

θησεται πασχ η γη α-ο παν- 

τος μιαμματος κα’. απο πα- 

σης ακαθαρσίας κα'. οργής κα'. 

μαστ'.γος κα'. ουκ ετε’. πεμ- 

ψω επ’ αυτους ε-.ς πασας τας γε- 

(2η. XI, I. νέας τΟυ αιωνος = και τότε ανυ- 

ξω τα ταμία της ευλογιάς τα 

οντχ εν τω ουρανω και κα- 

τενενκεν αυτα επει τα έρ¬ 

γα επει τον κοπον των υιόν 
ί 

2. των ανπων — και τότε αλεθεια 

και ιοηνη κοινονησουσιν 
Γ 1 1 

Ραοε 42. 

ομου εις πασας τας η αέρας του 

αιωνος και εις πασας τας γε¬ 

νεάς των ανπων = προ τούτων (2η. XII, ι 

των λόγων ελη μτθη αινωχ 

και ουδις των ανπων εγνω 

που ελημ'ρθη και που εστιν 

και τι εγενετο αυτω — και τα 2. 

έργα αυτών μετά των εγρη- 

γορων και μετά των άγιων 

διήμερε αυτου — και εστως η- 3· 

μην αινωγ’ ευλογών τω 

κω της μεγαλοσύνης τω 

Βασιλι των αιωνων και ι¬ 

δού οι εγρηγοροι του άγιου του 

μεγάλου εκαλουν με — αι- 4· 

νωγ’ οι γραμματευς της 

δικεοσυνης πορευου και εί¬ 

πε τοις εγρηγοροις του ουνου 

οιτινες απολιποντες τον 

ουρανών τον υψηλών το α- 

γιασμα της στάσεως του αιω- , 

νος μετά των γυνεκων 

εμιανθησαν και ώσπερ οι υ¬ 

ιοί της γης ποιουσιν ούτως 
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Ραοε 43· 

και αυτοί ποιουσιν και ελαβον 

εαυτό ις γυνεκας αφανισμον 

μεγαν και ηφανισατε την γην 

5 . — και ουκ εστε υμιν ιρηνη ούτε 

αφησις και περί ων γερουσιν 

6. των υιών αυτών —τον φονον 

των αγαπητών αυτών οψον- 

ται και επει τη απολεια των υ¬ 

ιόν αυτών στεναξουσιν και 

δεηθησονται εις τον αιώνα 

και ουκ εστε αυτοις εις ελεον και 

Οι. XIII, I. ιρηνην=ο δε ενωγ τω αζαηλ’ 

ειπεν πορευου ουκ εστε σοι ιρη- 

νη κρειμα μεγα εξηλθεν κα- 

2. τα σου δη σε σε — και ανογη και ε- 

ρωτησις σοι ουκ εσται περί ων 

εδιξας αδικημάτων και περί 

πάντων των έργων των α- 

σεβιων και της αδικίας και 

■ της αριαρτιας οσα υπεδι- 

3· ξας τοις ανποις — τότε πορευ- 

0ις ειρηκα πασιν αυτοις και αυ- 

Ραοε 44· 

τοι παντες εαιοβηθησαν και 

ελαβεν αυτους τρομος και 

φοβος — και ηρωτησαν όπως 4· 

γράψω αυτοις υπομνήμα¬ 

τα ερωτησεως ινα γενον- 

ται αυτοις αφεσις και ινα ε¬ 

γώ αναγνοι αυτοις το υπό¬ 

μνημα της ε ρώτησε ως ενώ¬ 

πιον κυ του ουρανου — οτι αυτοί 

ουκ ετι δυνονται λαλη- 

σαι οδε επαρε αυτόν τους 

οφθαλμούς εις τον ουρανον 

απο εσγυνης περί ων 

ημαρτηκεισαν και κατε- 

κριθησαν — τότε έγραψα το υ- 6. 

πομνημα της ερωτησεως 

αυτών και τας δέησές 

περί των πνατων αυτών 

και περί ων δέονται όπως 

αυτών γενωνται αφεσις 

και μακροτης— και πορευ- η. 

θις εκαθισα επι των υδα- 

ι6 
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Ραοε 45 · Ραοε 46. 

των δαν εν γη δαν ητις ελεγγων τος εγρηγορους του ου- 

εστιν εχ δεξιών ερίδων ε'. ρανου = βίβλος λόγων δικεοσυνης Οι. XIV,, ι 

ειμ' δυσεωε ανεγινωσχων ι 9 1 
και ελενξεος εγρηγορων 

το υττου,ντ,αα των οετ.σε- των απο του αιωνος κατα 

ων αυτών ως εκοιμη- την εντολήν του άγιου του 

8. Θην — και ιδού ονηροι επ’ ε- μεγάλου εν ταυτη τη ορασι 

αε τ.λθον χα'. οοασις επ' εμε — ενω ειδών κατα τους υπνους 2. « 

επεπντττον και ιόων οοασις μου ων νυν λέγω εν γλωσ- 

οργής χα'. ηλθ'.ν φωνή λεγου- ση σαρκεινη εν τω πνατι του 

σα ε'.πον τοις υοις του ουρανου στόματός μου ο εοωκεν 

9· του ελενξε αυτους — και εξυ- ο μεγας τοις ανποις λαλιν 

πνος γενο μένος ηλθον προς εν αυτοις και νοήσει καρόι- 

αυτους και παντες συνηγμε- ας — ος εκτεισεν και εδωκεν εκ- 3· 

νοι εκαθηντο πενθουντες λεξασθαι εγρηγορους τους 

σενεβελσατα ητις εστιν ανα υϊους του ουρανου — εγω την 4· 

μέσον του λιβανου και σενε- ερωτησιν υμών των ανγελων 

στ,λ περικεκαλυμμενοι έγραψα και εν τη ορασι μου 

ΙΟ. την οψιν —ενοπιον αυτών και τούτο εδιχθη και ούτε η ερω- 

ανηνγιλα αυτοις πασας τησις υμών παρεδεχθη 

τας ορασις ας ειδον κατα τους — ινα μηκετι εις τον ουρανόν 5 · 

υπνους και ηρξαμην λαλιν αναβηται επι παντας τους 

τους λογος της δικεοσυνης αιώνας και εν τοις οεσμοις 
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Ραοε 47· 

της γης ερρεΟη δησαι υμάς 

εις πασας τας γενεάς του αιω- 

νος — και ινα περί τούτων εί¬ 

δη τε την απολιαν των υι¬ 

ών υμών των αγαπητών και 

οτι ουκ εστε υμιν ονησις αυ¬ 

τών αλλα πεσουτε ενωπι- 

ων υμών εν μαγερα — και 

η εοωτησις υμών περ περί αυ- 

μ,ων και υμις κλεοντες και 

δεόμενοι και μη λαλουντες 

παν ρημα απο της γραφής 

ης έγραψα — και εμοί εφ’ ορασι 

ούτως εδιγθη ιδού νεφε- 

λε εν τη ορασι εκ αλουν και 

ομογλε με εφονουν και 

όιαόρομε τον/ αστέρων 

και διαστραπε μαι κατεσ- 

πουδαζον και εθορυβα- 

ζον μαι και άνεμοι εν τη 

ορασι μου εξεπετασαν μαι 

Ραοε 48· 

και επηοαν μαι ανω — και 9· 

εισηνηνκαν μαι εις τον 

ο ο αν ον και εφηλθον με- 

γρις ηγγιρα τιγους οικοοο- 

μης εν λιΟοις γαλαζης και 

γλωσσης πυρος κύκλω αυ¬ 

τών και ηρςαντο εκφο- 

βιν υ.αι — και εισηλθον εις ΙΟ. 

τας γλωσσάς του πυρος και 

ηνγεισα εις οικον μεγαν 

οικοδομήμενον εν Λί¬ 

θοι ς γαλαζης και οι τοίχοι 

του οικου ως λιΟωπλακες 

και πασαι η σαν εκ γιονος 

και εδάφη γιονεικα 

— και αι στεγαι ως όιαδρομαι 11. 

αστερον και αστραπαι και μ,ε- 

ταςυ αυτών γερουβιν πύρι¬ 

να και ουοανος αυτών υδωο 

— και πυρ φλεγόμενόν κύκλω ρ 

των τυγων και θυραι πυρι κε- 

ομενοι — εισηλθον εις τον ^οι-) 13 ■ 



124 

Ρλοε 49· 

οικον εκείνον θερμόν ως πυρ 

υ. ΒουκίΑΝΤ 

Ραοε 50. 

και ψ υγρόν ως γιων και πασα 

τοοφη ςωης οκ ην εν αυτω 

οοβοε ααι εκαλυφεν και τοο- 

\λ. μος μαι ελαβεν — και εμην 

σιομένος και τρεμον και ε- 

πεσον εθε ορουν εν τη ορα- 

15 · σι μου —και ιδού άλλην Ου¬ 

ράν ανεωνμενην κατε- 

ναντι μου και ο οικος μει- 

ζων τουτου και ολος οικοδυ- 

μη μένος εν γλωσσης πυρος 

16. — και ολος δειαφερων εν δο- 

ξη και εν τειμη δυνασθαι 

μαι εξειπειν υμιν περί της 

δοξης και περί της μεγαλοσυ- 

Ι7· νης αυτου — το έδαφος αυ- 

του ην πυοος το δε ανωτε- * 4 

ρων αυτου ησαν αστραπαι 

και διαδρομαι αστέρων 

και η στέγη αυτου ην 

γον — εθεορουν δε και ειδον Θρο-τ ι8. 

νον υψηλόν και το είδος αυ¬ 

του ως κρισταλλιων και τρε- 

γος ως ήλιου λαμποντος και 

ορας γερουβιν — και υποκάτω ι^. 

του Θρονου εξεπορευοντο πο¬ 

ταμοί πυρος φλεγομενοι και 

ουκ εδυνασθην ιδιν — και η 20. 

δόξα η μεγάλη ϊκαΟητο ε¬ 

π’ αυτω το περιβολεον αυτου ως 

είδος ήλιου λαμπρότερου 

και λευκότερου πασης γιο- 

νος — και ουκ εδυνατο πας 21. 

άγγελος παοελθειν εις τον 

οικον τούτον και ειδειν το 

προσώπου αυτου δια το έν¬ 

τιμον και ένδοξον και ουκ ε¬ 

δυνατο πασα σαρξ ιδιν αυ¬ 

του — το πυρ φλεγομενον κύκλω 22. 

και πυρ μεγα παριστηκει 

αυτω και ουδις εγγιζι αυτω κύ¬ 

κλω μυριε μυριάδες εστηκα 
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ϋΕυΧίΕΜΕ ΡΚΑΟΜΕΝΤ 

(βναηί 5ΗΪ16 ίιηηιέάίαίαηίπΐ αιι ρηηύη). 

Ραοε 51 · 

ενώπιον αυτού και πας λογος αυτού εργον 

23. — και οι άγιοι των αγγέλων οι ενγιζοντες 

αυτω ουκ αποχωρουσιν νυκτος ούτε α- 

2\. ιρισταντε αυτου — καγω η μην εως τουτου 

επι προσωπον ριου βεβλημένος και 

τρεμων και ο κς τω στοματι αυτου εκα- 

λεσεν με και ειπεν μοι προσελθε ιοοε 

25- ενων και τον λογον μου άκου τον — και 

προσελθων μοι εις τον άγιον ηγειρεν 

με και εστησεν με και προσηγαγεν με 

μέχρι της Ουράς εγω οε το προσωπον 

Οι. XV, ι. μου κάτω εκυφον = και αποκριθεις ει- 

πεν μοι ο άνθρωπος αληΟεινος και 

γραμματευς της αλήθειας προσελθε 

2. ωοε και της φωνής μου ακουσον — πο- 

ρευθητι και είπε τοις πεμψασιν σε έ¬ 

ρωτα, σαι υμάς εοει περί των ανθρωπώ 

3· και μη τους ανθρώπους περί υμών — δια 

τι απελειπεται τον ουρανον τον υψη¬ 

λόν τον άγιον του αιωνος και μετά των 

γυναικών εκυμηθηται και μετά των 

θυγατέρων των ανθρώπων εμιανθη- 



126 υ. ΒουκίΑΝτ 

ΡαΟΕ 52. 

τε και ελαβεται εαυτοις γυναίκας ώσπερ 

υιοί της γης εποιησατε και εγεννησατε 

4· εαυτοις τέκνα υιους γίγαντας — και 

υμείς ητε άγιοι και πνεύμα ζωντα 

αιώνια εν τω αιματι των γυναικών 

εμιανθηταί και εν αιματι σαρκος εγε- 

νησατε και εν αιυ,ατι ανθρώπων επε- 

θυμησατε καθώς και αυτοί ποιουσιν 

σαρκα και αιμα οιτινες αποθνησκου- 

5 · σιν και απολλυντε — δια τούτο εδωκα 

αυτοις θηλιάς ινα σπερματϊζουσιν 

εις αυτας και τεκνωσουσιν εν αυτοις 

τέκνα ούτως ινα μη εκλείπει αυτοις 

6. παν εργον επι της γης — υμείς δε υπερ¬ 

έχετε πνεύμα ζωντα αιώνια και ουκ α- 

ποθνησκόντα εις πασας τας γενεάς 

7· του αιωνος — και δια τούτο ουκ εποιησα 

εν υμειν θηλιάς τα πνεύμα του ουρανου 

8. εν τω ουρανω η κατοικησις αυτών — και 

νυν οι γίγαντες οι γεννηθεντες απο 

των πνευμάτων και σαρκος πνεύμα 

ϊσχυρα επι της γης και εν τη γη η κα- 

9· τοικησις αυτών εσται —πνεύμα πονη¬ 

ρά εςελθων απο του σώματος αυτώ 

διότι απο των ανοτερων εγενοντο 
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Ραοε 5 3· 

και εκ των άγιων εγρήγορων η αρχή 

της κτίσεως αυτών και αρχή θεμελίου 

ΙΟ. πνεύματα πονηρά κληθησετε — πνεύ¬ 

μα ουρανου εν τω ουρανω η κατοικησις 

αυτών εσται και τα πνεύματα επι της 

γης τα γεννηθεντα επι της γης η κατοι- 

11. κησις αυτών εσται — και τα πνεύματα 

των γιγάντων νεφελας αδικουντα αφα- 

νιζοντα και ενπιπτοντα και συνπαλε- 

οντα και συνριπτοντα επι της γης πνεύ¬ 

ματα σκληρά γιγάντων και δρομους ποι- 

ουντα και μηδέν εσθειον αλλ’ ασιτουν- 

τα και δειψωντα και προσκοπτοντα 

12. —πνεύμα και εςαναστησι ταυτα εις τους 

υιους των ανθρώπων και των γυναι¬ 

κών οτι εςεληλυθασιν απ’ αυτών απο 

ημέρας σφαγής και απώλειας και θανα- 

Οΐι. XVI, I. του = αφ’ ων τα πνεύματα εκπορευόμενα 

εκ της ψυχής της σαρκος αυτών εσται 

αφανειζοντα χωρίς κρισεως ούτως αφα- 

νησουσιν μεχρις ημέρας τελιωσεως 

της κρισεως της μεγάλης εν η ο αιών ο 

2. μεγας τελεσθησεται — και νυν εγρηγοροις 

τοις πεμψασιν σε ερωτησαι περί αυτώ 

οιτινες εν ο,υρανω ησαν — υμείς εν τω 

ουρανω ητε και παν μυστήριον ο ου- 
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Ραοε 54· 

χ ανεκηλυφθη ϋμιν και μυστήριον το εκ 

του "θΰ γεγεντ, μενον εγνωτβ και. τούτο 

εμενυσατε ταις γυναιξι εν ταις σκλη- 

ροκχρδιαις ϋμων και εν τω μυστηριω 

τούτο πληθυνουσιν αι θηλιαι και οι αν- 

4· θρωποι τα κχκα επι της γης — ειπον ουν αυ- 

Οι. XVII, I. τοις ουκ εστιν ειρηνη = και παραλαβον- 

τες μαι εις τινα τοπον απηγαγον εν ω οι 

οντες εκεί γίνονται ως πυρ φλέγων και ό¬ 

ταν θελωσιν (ραίνονται ως ει άνθρωποι 

2. — και απηγαγον μαι εις ζοφώδη τοπον 

και εις ορος ου η κεφελη αφικνυτο εις τον 

τ. ουρανον — και ϊδον τοπον των φωστήρων 

και τους θησαυρός των αστηρων και των 

βροντών και εις τα αεροβαθη οπον το- 

ξον πυρος και τα βέλη και τας θηκας αυ- 

των και τας αστραπας πασας — και απηγα¬ 

γον μαι μέχρι ϋοατων ζωντων και 

μέχρι πυρος δυσεως ο εστιν και παρε- 

5· χων πασας τας δυσις του ήλιου —και ηλθο- 

μεν μέχρι ποταμού πυρος εν ω κατατρέ¬ 

χει το πυρ ως ύδωρ και ρεει εις θαλασσαν 

6. μεγαλην δυσεως —ϊδον τους ριεγαλους 

ποταμού και μέχρι του μεγάλου ποτα¬ 

μού και μέχρι του μεγάλου σκοτους κα- 

τ^ντΛ,σα. και απηλθον οπού πασα σαρξ 
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Ραοε 55· 

7. ου περιπαΐει — ϊδον τους άνεμους των γνο- 

φων τους χειμερινούς και την εκ/υσ',ν 

8. της αβυσσου πάντων ϋδατων —ϊδον το στό¬ 

μα της γης πάντων των ποταμών και 

Οι. XVIII, ι. το στόμα της άβυσσου = ϊδους τους θησαυ¬ 

ρούς των άνεμων πάντων ϊοον οτι εν 

αυτοις εκοσμησεν πασας τας κτίσεις 

2. και τον θεμέλιον της γης — και τον λίθο 

ιοον της γωνίας της γης ϊδον τουςτεσ- 

σαρας άνεμους την γην βαστάζοντας 

3 . και το στερέωμα του ουρανου — και αυτου 

4· ειστασιν μεταξύ γης και ουρανου — ΐδο 

άνεμους των ουρανών στρέφοντας 

και οιανευοντας τον τροχον του ήλιου 

5 . και παντας τους αστέρας — ϊδον τους επι 

της γης άνεμους βαστάζοντας εν νεφελη 

ϊδον περατα της γης το στεριγμα 

6. του ουρανου επάνω — παοηλθον και ϊδον 

τοπον κεομενον νυκτος και ημεοας 

οπού τα επτά ορη απο λίθων πολυτελω 

εις ανατολας και τρις εις νοτον βαλλο- 

7· τας — και τα μεν προς ανατολας απο λίθου 

χρώματος το δε ην απο λίθου μαργαρί¬ 

του και το απο λίθου ταθεν το δε κατα 

8. νοτον απο λίθου πυρρου — το δε μέσον αυτω 

17 
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Ραοε 56. 

ην ε'.ς ουρανον ώσπερ θνος θΰ απο λίθου 

«ρούχα και η χορυιρη του Ορονου απο λίθου 

σαφφιρου — χαι πυρ χεοαενον ϊδον χαχει- 

ΙΟ. να των ορεων τούτων — τοπος ε<ττ!.ν πέρας 

—λ - αεγαλτ,ς γης εκεί συντελεσθησον- 
ι 4 ·’ ί ' 

11. ται οι ουρανοί — και ϊδον γααρ.α ΡεΤα ει? 

τους στύλος του πυρος καταβαινον- 

τας χαι ουκ ην ριετρον ούτε εις βάθος ου- 

12. τε εις ύψος — και επεκεινα του χασαατος 

τουτου ϊδον τοπον οπού ουδέ στερεαψα 

ουρανού επάνω ούτε γην την τεθευελι- 

ωαενην υποκάτω αυτου ούτε ϋοωρ ην 

υπο αυτό ούτε πετεινόν αλλα τοπος ην 

ι^. ερηυ,ος και φοβερος — εκεί ιοον επτά αστέ¬ 

ρας ως ορη ριεγαλα κεοριενα περί ων πυ- 

14- θανουενον ριον — ειπεν ο άγγελος ουτος 

εστιν ο τοπος το τέλος του ουρανου και 

γης δεσαωτηριον τούτο εγενετο τοις 

αστροις και ταις δυναυεσιν του ουρανου 

15 . — και οι αστερες οι κοιλιοριενοι εν τω πυρι 

ουτοι εισιν οι παραβαντες προσταγρ,α κυ 

εν αργή της ανατολής αυτών οτι τοπος 

εςω του ουρανου κενός εστιν οτι ουκ ε- 

ι6. ξηλθον εν τοις καιροις αυτών — και οργισθη 
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Ραοε 57· 

αυτοιςκαι εδησεν αυτους μέχρι καιρού τελιω- 

σεως εαυτών αμαρτίας αυτών ενιαυτών μυρι- 

Οΐι. XIX, ι.ων =— και ειπεν μοι ουριηλ ενθάδε οι μεγεν- 

τες άγγελοι ταις γυναιςιν στησονται και 

τα πνεύματα αυτών πολύμορφα γενομε- 

να λυμενεται τους ανθρώπους και πλανη- 

σι αυτους επιθυειν τοις δαιμονιοις μέχρι 

της μεγάλης κρισεως εν η κριθησονται εις 

2. αποτελιωσιν — και αι γυναίκες αυτιυν των 

παραβαντων αγγέλων εις σιρηνας γενη- 

3. σονται — καγω ενωχ ϊδον τα θεωρήματα 

μονος τα περατα πάντων και ου μη ϊδη ου- 

Οι. XX, I. δε εις ανθρώπων ως εγω ϊδον = άγγελοι τω 

2. δυνάμεων — ουριηλ ο εις των άγιων αγγε- 

3 . λωνο επειτου κοσμου και του ταρταρου — ρα- 

φαηλ ο εις των άγιων αγγέλων ο επι των 

4· πνευμάτων των ανθρώπων — ραγουηλ 

ο εις των άγιων αγγέλων ο εκδεισαν το 

5 · κοσμον των φωστήρων— μιχαηλ ο εις 

των άγιων αγγέλων ο επι του λαού α- 

6. γαθων τεταγμενος και επι τω χαω — σαρι- 

ηλ ο εις των άγιων αγγέλων ο επι των πνευ¬ 

μάτων οιτινες επι τ<>> πνευματι αμαοτα- 

7· νουσιν — γαβριηλ ο εις των άγιων αγγελω 

ος επι του παραδισου και των δρακοντω 

και χερουβει αρχαγγέλων ονοματα επτά 

Ρα?Ίϊε τερτοάηίΐε εηΐέΐε άηρηηιΐετ/τα^ιηεηΐ, 

άε Ια ραξε 2ΐ αία Ιϊρηε 8 άε Ια ρα$ε 2). 

Ραοε 21. 

άνθρωπον ος ιο> ειδον = ως εις των Οη. XX, 

άγιων αγγέλων ο επει του κοσμου και 

του ταοταοου — ρα'ύαηλ ο εις των ς . 

ανιών αγγέλων ο επει των πνυτων 
ί ί ί 

των ανπων — ραγουηλ ο εις τον γ. 

άγιων αγγέλων ο εκεκων τον κοσμον 

των φωστήρων — μιχαηλ ο εις των άγιων 5· 

αγγέλων ος επει τον του λαού αγαθών 

τετακται και επει τω γαω — σαριηλ 6. 

ο εις το ανιόν ανγελων ο επει των πνατι 

αμαρτανουσιν — γαβριηλ ο εις τον φ¬ 

αγιών αγγέλων ο επει του παοαδισου 
I ί I » 

και των δοακοντων και νεοουβιν 
ι I. ι 

ρεμειηλ εις των άγιων αγγέλων ον εταςεν 

ο θς επει των δηισταυιενων ονοαατα Τ * 1 1 
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Ραοε >8. 

Οι. XXI, ι .= χ*ι εοωδευσα εως της ακατασκεύαστου 

2. — χαχει εθεασααην εργον οοβεοον εωοα- 
I 1 I I I I 1 

κα ούτε ουρανον επάνω ούτε γην τε- 

θεαααι τεθερελιωαενην αλλα τοπον 

5. ακατασκευαστόν και υοβερον — και εκε'. » ι 

τεθεαραι επτά των αστεοων του ουοα- 

νου δεδεαενους και εοια,μενους εν αυ- 
I * * I » - 

τω οαοιους οοασιν αεγαλοις και εν πυοι 

4· κεοαενους — τότε ειπον δια ποιαν αιτίαν 

ί· επαιοεθησαν και δια τι ωδε εοιφησαν — το- 

τε ειπεν υιοί ουοιτ.λ ο εις των ανιών αγ- 

γελων ο^ υιετ εμού ην και αυτός ηγείτο 

αυτών και ειπεν υιοί ενωχ περί τίνος ε- 

οωταε η πεοι τίνος την αλήθειαν τιλο- 

6. σπεύδεις — ουτοι εισιν των αστεοων του 

ουοανου οι παοαβαντες την επιταγήν 

του κυ και εοεθησαν ωδε μεγ ρ ι του πλη- 

εωται μυοια ετη τον ν^ονον των αυιαο- 

7· τηαατων αυτών — κακειθεν εοωδευσα 

εις άλλον τοπον τουτου φοβερωτερον 
ι I I 

και τεθεαααι εονα ιιοβεοωτεοα πυο αε- 
I 1111 I II 

-'α εκεί κεομενον και ©λεγόμενόν και 

διακοπήν ετ/εν ο τοπος εως της αβύσ¬ 

σου πληρης στυλλων πυρος ρεγάλου κα- 

ταιοαιοομενον ούτε μετρον ούτε πλα- 

τος ηδυνηθην ϊδειν ουδέ εικασαι 

8. — τότε ειπον ως ιροβερος ο τοπος και ως δε ο— 

νος π/·, ορασι — τότε απεκριθη ροι ο εις των 

άγιων ανγελων ος μετ'εμού ην και είπε 
I ιι * I ι 1 

αρ·χανγελων=και εφωδευσα ρεχρι της ακατα- (3η. XX] Τ 

σκευαστού — και εκεί εθεασαρην εργον 

οοβερον εωρακα οτε ουρανον επαινώ ούτε 

γην τεθερελιωρενην (Ρ. 22) αλλα τοπον 

ακατασκευαστον και φοβερον — και εκεί 

τεθεαυ,ε ζ αστέρας του ουρανου 

δεδε μένους και ερι μ μένους εν αυτω 

ομοιους ορασει μεγάλη και εν πυρι 

κεομένους — τότε ειπον δια ποιαν αιτίαν 

εοειφησαν ωδε — και 

ειπεν ροι ουριηλ ο εις τον άγιον αγ¬ 

γέλων ο μετ’εαου ων και αυτός αυτών 

ηγιτο και ειπεν μοι ενωγ περει τίνος 

έρωτας η περί τίνος την αληθιαν φιλο- 

σπευδις — ουτοι εισιν των αστέρων του 

ουρανου οι παοαβαντες την επειταγην 

του κυ και εδεθησαν ωδε ρεχρει πλη- 

ρωθηναι ρυρια ετη τον γρονον των αραρ- 

τηρατων αυτών —κακειθεν εφωδευσα εις 

άλλον τοπον τουτου ιροβερωτερον 

και τεθεαμε εονα ιοοβερα πυρ με- 

γα εκεί κεορενον και φλεγορε (Ρ. 23) νον και 

διακοπήν εινεν ο τοπος εως της αβύσ¬ 

σου πληρης στυλλων πυρος ρεγάλου κα- 

ταιοερορενον ούτε ρετρον ούτε ρεγε- 

θος ηδυνηθην ειδιν ούτε εικασαι 

— τότε ειπον ωςφοβεροςοτοπος ουτοςκαι ως οει- 8. 

νος τη ορασει — τότε απεκριθη ροι και ειπεν 9· 

3· 

4· 

5· 

6. 



ΙΟ. 

Οι. XXII, 

2. 

4· 

5' 

6. 
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Ρλοε 59· 

μοι εν ωχ δια τι εφοβηθης ούτως και επτο- 

/,9ης και απεκρειθη περί τουτου του φο¬ 

βερού και περί της προσοψεως της δεινής 

— και ειπεν ουτος ο τοπος δεσμωτηρίων 

αγγέλων ωδε συνσχη9ησοντε μέχρι 

ενός εις τον αιώνα = κακει9εν εφοόευσα 

εις άλλον τοπον και εδειξεν μοι προς 

δυσμας άλλο ορος μεγα και υψηλόν πέ¬ 

τρας ειστερεας και τεσσαρις τοποι — εν 

αυτω κοίλοι βάθος εχοντες και λείαν 

λιοι τρις αυτών εισκοτινοι και εις οω- 

τινοςκαιπηγη ϋδατος ανα μέσον αυτου 

και ειπον πως λια τα κοιλώματα ταυτα και 

ολοβαθη και σκοτεινά τη ορασι — τότε α- 

πεκριθη ραφαηλ ο εις των άγιων αγγε- 

λων ος μετ’εμού ην και ειπεν μοι ουτοι 

οι τοποι οι κοίλοι ινα επισυναγονται εις 

αυτους τα πνεύματα των ψυχών των 

νεκρών εις αυτό τούτο εκρειθησαν ω¬ 

δε επισυναγεσθαι πασας τας ψυχας τω 

ανθρώπων — και ουτοι οι τοποι εις επι- 

συνσχεσι αυτών εποιησαν μέχρι της 

ημέρας της κρισεως αυτών και μέ¬ 

χρι του διορισμού και διορισμένου 

χρονου εν ω η κρισιςη μεγάλη εσται 

εν αυτοις — τεθεαμαι ανθρώπους νε¬ 

κρούς εντυγχανοντος και η φωνή 

αυτου μέχρι του ουρανου προεβενεν 

και ενετυγχανεν — και ηρωτησεν ραφαηλ 
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Ραοε 6ο. 

τον ανγελον ος αετ’ ευιού ην και είπα αυ- 

τω τούτο το πνευρια το εντυγγανον τί¬ 

νος εστιν οιο ούτως η φωνή αυτου προ- 

βεννι και εντυγχανει εως του ουρανου 

— και απεκρειθη μοι λεγων τούτο το πνευ- η. 

μα εστιν το εςελθων απο αβελ ον εφο- 

νευσεν καειν ο αδελφός και αβελ εντυγ- 

•/ανει περί αυτου μέχρι του απολεσαι το 

σπέρμα αυτου απο προσώπου της γης και 

απο του σπεομ.ατος των ανθρώπων ατα- 

νισθη το σπέρμα αυτου — τότε η ρώτησα πε- 8. 

ρι των κυκλωμάτων πάντων δια τι εχω- 

μισθησαν ην απο του αιωνος — και απεκρι- 9- 

θη μοι λεγων ουτοι οι τρις εποιηθησαν 

χωριζεσθαι τα πνεύματα των νεκρών και 

ούτως χωρισθη εις τα πνεύματα των δί¬ 

καιων ου η πηγη του υδατος εν αυτω οω- 

τινη — και ούτως εκτισθη των αμαρτωλω ΙΟ. 

όταν αποθανωσιν και ταφωσιν εις την 

γην και κρίσεις ουκ εγενηθη επ’ αυτών 

εν τη ζωη αυτών — ωδε χωρειζεσθαι τα πνευ- 11. 

ματα αυτών εις την μεγαλην βασανον 

ταυτην μέχρι της μεγάλης ημέρας της 

κρισεως των μαστιγών και των βασα- 

νων των κατηραριενων πνευμάτων ε¬ 

κεί δησει αυτους μ,εγρις αιωνος — και οι-- 12. 

τως εχωρισθη τοις πνευμασιν των εντυγ- 

χανοντων οιτινες ενφανιζουσιν περί 



υ. ΒουκίΑΝΤ 

ΟΗ.Χ: 

Οι. 5 

π « - 
} ' > ι 

ι*4 _ 

Ρλοε 6ι. 

της απώλειας όταν φονευθωσιν εν ταις η- 

αεοαις των αμαρτωλών — και ούτως εκτισ- 

θη τοις πνευμασιν των ανθρώπων οσοι ου- 

κ ετονται οσιοι αλλα αμαρτωλοί οσοι ασεβείς 

και ριετα των άνομων εσονται μέτοχοι τα 

οε πνευαατα οτι οι ενθάδε θλειβοντες 
ι 

ελαττον κολάζονται αυτών ου τειμωρη- 

θησονται εν ήμερα ττ,ς κρισεως ουοε μη 

μετενερθωσιν εντεύθεν — τότε ηυλολησα 

τον κν ττ,ς δοξης και είπα ευλογητός ει κε 

ο —/■ ς δικαιοσύνης κυριευων του αιωνος 

III Ι — κακειθεν εφωδευσα εις άλλον τοπον προς 

-> δυσυιας των περατων 

Ι4· 

) ■ 

4· 

της γης — και εθεασα- 

ατν πυο διατρενων και ουκ αναπεομενον 

ουδέ ενλειπον του δρομου ημέρας και νυ- 

κτος ααα διαμενον — και ηρωτησα λεγων τι 

εστιν το μη εγον αναπαυσιν — τότε απεκρι- 

θη μοι ραγουηλ ο εις των άγιων αγγέλων 

0ς αετ' εμού ην ουτος ο όρομος του πυρος 

το ποος ουσιαας πυρ το εκδιωκων εστιν πα- 

Ιλ', I. ταςτους φωστήρας του ουρανου = και εδιξεν 

2 αοι ορη πυοος κεομενα νυκτος — και επι εκεί- 

να αυτών εττορευ^τ,ν χα.ι ε^εαταυ.^ν ε- 

πτα οοη ένδοξα παντα εκατερα του εκατε- 

του διαλλασσοντα ο^ν οι λίθοι έντιμοι τη καλ— 

λωνη και παντα έντιμα και ένδοξα και 

ευειδή ανατολας εστεριγμενα εν τω ενι 

και τρία επι νοτον εν τω ενι και φαράν¬ 

νες βαθειαι και τραγιαι μια τη μια ουκ εν- 

Ραοε 62. 

γειζουσαι και τω ορι— έβδομον ορος ανα μέσο 3· 

τούτων και υπερειχεν τω ϋψι ομοιον κα- 

θεδρα θρουνου και περιεκυκλου δένδρα 

αυτω ευειδή — και ην εν αυτοις Οενδρον 4· 

ουδέ ποτέ ωσφρανμαι και ουδεις ετερος 

αυτών ηυφρανθη και ουδεν ετερον ομοι- 

ον αυτω οσμήν ειγεν ευωδεστερον πάν¬ 

των αρωμάτων και τα φύλλα αυτου και το 

άνθος και το δενδρον ου φθεινι εις τον 

αιώνα οι δε περί τον καρπόν ως ει βοτρυες 

ποινικών — τότε ειπον ως καλλον το δενδρον 5· 
ι 

τούτο εστιν και ευωοες και ωρεα τα φύλλα 

και τα άνθη αυτου ωραία τη ορασι — τότε απε- 6. 

κριθη μοι μιχαηλ εις των άγιων αγγέλων 

ος μετ’ εμού ην και αυτός αυτών ηγείτο και Ο).Χ\\ , I. 

ειπεν μοι ενωγ τι έρωτας και τι εθαυμα·- 

σας εν τη οσμή του δένδρου και δια τι θελεις 

την αλήθειαν μαθειν — τότε απεκρειθη αυ- 2. 

τω πεοι πάντων ειδεναι θέλω μαλιστα 

δε πεοι του δένδρου τουτου σφοόρα — και 

απεκριθη λεγων τούτο το ορος το υψηλόν 

ου η κορυφή ομοια θρονου θΰ καθεδρα 

εστιν ου καθειξει ο μεγας κς ο άγιος της 

δοξης ο βασιλεύς του αιωνος όταν κατα- 

βη επισκεψασθαι την γην επ’ αγαθω — και 

τούτο το δενδρον ευωδειας και ουδέ μια 

σαρξ εξουσίαν εγει αψασθαι αυτου μεχρ'■ 

3· 
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Ραοε 63. 
Ραοε 64· 

της μεγάλης κρισεως ει η εκοεικησις πάν¬ πορεύεται ϋποκατω (υπο) το ορος και προς 4· 

των κατελειωσις μενρις αιωνος τότε δυσμας τουτου άλλο ορος ταπεινότερου 

5_ δικαιοις και οσιοις δοθησεται — ο καρπός αυτου και ουκ ε·/ον ϋψος και φαρανγαν 

αυτόν τοις εκλεκτοις εις ζωήν εις βοράν βαθειαν και ςηραν ανα μέσον αυτών 

και μεταφυτευθησεται εν τοπω αγιω πα- και άλλην φαρανγαν βαθειαν και ςηραν 

ρα τον οικον του Ου βασιλεύς του αιωνος. επ' άκρων των τριών ορεων — και ποσ: φαρα- 5· 

6. —τότε ευφρανθησονται ευφραινόμενοι νγες εισιν βαθειαι εκ πέτρας στερεας 

και ναρισονται και εις το άγιον εισελευσο- και δενδρον ουκ εφυτευετο επ’ αυτας — και 6. 

ται αι οσμε αυτου εν τοις οσταιοις αυτών εθαυμασα περί της φαρανγας και λείαν 

και ζωήν πλειονα ζησονται επιγης ην ε- εΟαυμασα = καιειπον δια τι η γη αυτή η ευ- Οι. ΧΧλ II, I 

ζησαν οι πατερες σου και εν ταις ημεραις λογημενη και πασα πληρης δένδρων αυ¬ 

αυτών και βασανοι και πληγαι και μαστει- τή δε η φαρανξ κεκατη ραμένη εστι -— η γη 2. 

7· γες ουγ αψονται αυτών — τότε ηυλογησαν καταρατος τοις κεκαταραμενοις εστιν με- 

τον Ον της δοξης τον βασιλέα του αιωνος ■/ρι αιωνος ωδε επισυναγθησονται παν- 

ος ητοιμασεν άνθρωποι; τα τοιαυτα δικαι- τες οι κεκατηραμένοι τινες ερουσιν τω 

οις και αυτα εκτισεν και ειπεν δούναι αυ- στοματι αυτών κατα κυρίου φωνήν άπρε¬ 

Οι.ΧΧΥΙ, I. τοις = και εκειΟεν εφωδευσα εις το μέσον πη και περί της δοξης αυτου σκληρά λαλη- 

της γης και ΐδον τοπον ηυλογημενον σουσιν ωδε επισυναγ9ησονται και ωοε 

εν ω δένδρα εγοντα παραφυαοας μενου- εσται το οικετηριον —- επ' αισγατοις αιωσιν 3· 

σας και βλαστουσας του δένδρου εκκο- εν ταις ημεραις της κρισεως της αληθει- 

2. πεντος — κακει τεθεαμε ορος άγιον ϋπο νης ενάντιον των δίκαιων εις τον απα- 

κάτω του ορούς ϋδωρ εξ ανατολών και τα '/ρονον ωδε ευλογησουσιν οι ασεβείς 

3· την δυσιν ειχενποος νοτον — και ίοον τον κν της δοςης τον βασιλέα του αιωνος 

προς ανατολας άλλο ορος υψηλότερου τού¬ — εν ταις ημεραις ταις κρισεως αυτών εύλογη- 4- 

του και ανα μέσον αυτου φαρανγαν βαθει- σουσιν εν ελεεί ως εμερισεν αυτοις — τότε ηυ- 5 · 

αν ουκ ενουσαν πλάτος και δι’ αυτής υοωρ λογησα τον κν της δοξης και την δόξαν αυ¬ 

του εδηλωσα και ύμνησα μεγαλοπρεπως 



υ. που κι αν τ ?6 

Ρλοε 65. Ραοε 66. 

ΟΗ. XXVIII, Ι.= χχ'. εκειθεν επορευθην εις το αετόν μαν- δεττερον υπέρ παν αρωμάτων — εις βορραν 

δοβχοα και ϊδον αυτό εοημον κα'. αυτό μο- 4 4 Μ I προς ανατολας τεθεχμε επτά ορη πληρη 

2. νον — πλτ,ρης δενδρον και απο των σπέρμα- νάρδου νρηστου και σχυνου και κινναμω- 

των ϋδωο χνοαβοον ανοΟεν ιοαιοοιιενο 1 4 4 4 4 4 
μου και πιπεοεως — και εκειθεν εοοδευσχ 

3· — ως υδραγωγός οαΑιλης ως ποος βοορχν ε- II 4* ι 1 7 7 ι ’ 4 4 4 
επι τας αρ/ας πάντων των ορεων τούτων 

πι δυτμων πχντοθεν αναγεϊ υδωο και δοο- 4 114 
μακραν απεγων προς ανατολας της γης 

Οι. XXIX, I. τον = ετι εκειθεν επορευθην εις άλλον το- και διεβην επάνω τηςερυΟρας θαλασσής 

πον εν τω βχβοηοα και ποος ανατολας και ωγομην επ’ άκρων και απο τουτου δι- 

2. του ορούς τουτου ωγομην —καιϊδον κρι- εβην επάνω του ζωτιελ — και ελθων προς 

τεως δενδοχ πνεόντα αρωμάτων λιβα- I 4 4 τον παραδισον της δικαιοσύνης και ιδο 

νων και ^αυονα και τα οενδρα αυτών ο- • 4 4 1 μακροθεν των δένδρων τούτων δέν¬ 

ΟΗ. XXX, I. μοια κάρο 17,ς = και ε—εκείνα τούτων ωγο- δρα πλειονα και μεγαλα δυω μεν εκεί 

μην ποος ανατολας μακοαν και ϊδον το- μεγάλα σφοδρά καλα και ένδοξα και μεγα- 
ι 4 4 4 4 4 1 

2. —ον άλλον μεγαν οχρανγαν υδατος —εν ω λοπρεπη και το δενδρον της ρρονησε- 

και δενδρον -/ροα αρωματω ομοιων σγυ- ως ου εσθιουσιν άγιου του καρπού αυτου και 

3. νω — και τα —αρα τα -μειλη των οαρανγων επιστανται ρρονησιν μεγαλην — ομοιον 

τούτων ϊδον κινναμωμον αρωμάτων το δενδοον εκείνος ποοβιλεα το ίλ-Ιος 

και ε—εκείνα τούτων ωγομην ττρος α- τα δε ουλλα αυτου κεοατι ομοια ο δε καρ- 1 4 4 4 

ΟΙι. XXXI, ι. νατολας = και ιδον αλλα ορη και εν αυτοις πος αυτου ως ει βοτρυες αμπέλου ϊλα- 

αλττ, δένδρων και εκπορευόμενων μοι λίαν η δε οσμή αυτου διετρεγεν 

ες αυτών νεκταο το καλού με νον τα ο- πορρω απο του δένδρου — τότε ειπον ως 

2. ραν και νχλβανη — και επεκεινα των ορε- καλόν το δενδρον και ως επτ/αρη τη 

ων τούτων ϊδον άλλο ορος προς ανατο- ορασι — τότε απεκριθη ραραηλ ο άγιος άγ¬ 

λχς των περατων της γης και παντα γελος ο μετ’ εμού ων τούτο το δενδρον 4-14 4 

τα δενδοα πληρης ες αυτής εν ου,οιο- ρρονησεως ες ου εραγεν ο πατήρ σου 

ς. άχτι αΆυ'ΌΧ/.ω — όταν τοιβιοσιν οιο ευω- 
V ι * 1 4 
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Τοίδ δοηί Ιοδ οΙιαρΐίΓΟδ οοηδοινόδ άυ Εΐννε ά’Εγιοοί), ιΐαηδ ΐοιιίο Ια ΒαΛαπο (Ιο 

Ιοιιγ ΟΓίΙιο^ιαρΙιο. νοΐα ηιαίηίεηαηΐ Ιοδ ίεχΐοδ ςυΐ Ιοδ αοοοΓηρα^ηοηΐ άαηδ ηοίΐΌ 

ηιαηυδοπΐ. ρτειτιΐεΓ εί εηίΓε ευχ ηοιίδ ρρεδεηΐε υη ιέοϊΐ εΐε Ια Ραδδΐοη (Ιιι (ϋΗπδΐ 

^υί, εοΐΏΓπε ηοιίδ 1 αρρτεηιΐ Ια άειπίειε ρΐιπίδε, Γοιτηε υη έρΐδοιίε (ΙείαεΗε ιΐε Γεναη- 

§ϋε προα-γρίιε άε δαΐηί Ρίειτε. Οε ίτα§ηιεηΐ, εοηιπιε ]ε Γαί άέμ άΐί \ οεευρε Ιεδ 

Ρα»εδ 2 α ίο ιΐυ ηιαηυδειΐΐ. Ρ εεπΐυΓε εη εδί ρΐυδ ειιτδΐνε ρυε εεΐΐε ιΐεδ ίτα^ιτιεηΐδ 

άΈηοεΙι, ηιαΐδ ΓοπΗο^αρΙιε εδί άε βεαυεουρ ρΐυδ εοιτεείε. Οεί έναη^ΐΐε η’α 

|υδςυ’ά ρΓέδεηΐ, ά ηια εοηηαΐδδαηεε αυ ηιοΐηδ, έίέ δΐ^ηαΐέ ηυΐΐε ραπ. 

2 Τ[ών] δέ Ιουδαίων ούδ3ίς όνίψατο τας χείρας ούδέ Ηρώδης ούδείς τών κριτών αύτού καί [των] 

βουληθέντων νίψασθαι. Άνέστη Πειλάτης καί τότε κελεύει Ηρώδης ό βασιλεύς παρ'αλα,μ τΘήναι 

τον Κύριον είπών αύτοίς ότι όσα Ικέλευ(η)σα υμίν ποιήσαι αύτώ ποιήσατε. 'Ήκει δε εκεί Ίωστ,β ό 

φίλος Πειλατου και τού Κυρίου καί είδώς ότι σταυρίσκειν αυτόν μέλλουσιν ήλΘεν προς τον Πειλάτον 

καί τ,τησε τό σώμα τού Κυρίου προς ταφήν. Καί ό Πειλατος πέμψας προς Ήρώδην ή τη σε ν αυτού 

τό σώμα καί ό Ηρώδης εφη αδελφέ Πειλάτε εί καί μή τις αύτόν ή τήκει ήμείς αύτόν έθάπτομεν έπεί 

καί σάββατον έπιφώσκει γέγραπται γλρ εν τώ νόμω ήλιον ρή δύναι επί πεφονευμένω πρό μιας τών 

ά^ύρων, τής εορτής αυτών. Οι δε λαβόντες τον Κύριον ωθούν αύτόν τρέχοντες καί ελε-.-ον εύοωαεν 

τον υιόν τού Θεού εξουσίαν αύτού έσχηκότες καί πορφύραν αύτόν περιέβαλλον καί έκάΘισαν αύτόν 

επί καΘέδραν κρίσεως λέγοντες δικαίως κρίνε βασιλεύ τού Ισραήλ καί τις αύτών ένεγκών στέφανον 

άκάνΘινον εθηκεν επί τής κεφαλής τού Κυρίου 

Αιιοιιη άε3 ]ηΐί3 ηε 8ε Ιανα Ια ιηαΐηδ, ηοη ρ1η3 ψιΉάοάε, ηΐ 565 ]υβε5, ηΐ εειιχ ηυΐ αναΐεηί 

νουΐυ δε Ιεδ ΙανεΓ. Ράαίε 5ε Ιενα εί 1ε γοϊ Ηείοάε οίάοηηα άε 56 δαίδή <1η δεΐ^ηευΓ, άΐδαηϊ αυχ 

: <( Τθυΐ 06 ^υε ΐ6 νοα3 ή ονάοηηέ άε £αηε, £αίίε3-1ε Ιυί. » Ιοδερβ, 1’απή άε Ρϋαϊε εΐ άυ 
δεισηευι-, έίαΐί νεηυ Ια εί αχαηί αρρπ3 ςυ’οη 5ε άΐδροδαΐϊ α 1ε επιάβεΓ, ΐΐ 5ε τεηάΐί αυριέδ άε 

Ράαΐε εϋ Ιται άεηααηάα 1ε εοι-ρ3 άυ δεΐ§ηευί ρουΓ 1’εηδενεΐίί. Ρΐΐαίε εηνοχα άειηαηάεί 1ε εοι·ρ5 ά 

Ηεΐ'οάε ςυι Γεροηάιϋ : « Ο ηαοη ίτειε Ρΐΐαίε, δϊ ρείδοηηε ηε 1’αναΐί άειηαηάέ, ηουδ Γαυποηδ 

ηουδ-ηιεηιεδ εηδενεΐι αναηί ΓαυΒε άε δαηαεάί, εαι ϋ ε$ΐ εεπι άαη3 Ια Ιοί ςυε 1ε δοΐεϋ ηε άοίϋ ρα5 

56 εοιιοΗει- 5ιιγ ηη Ηοιηιηε ιηίδ α ηαοπ Ια νεϋΐε άε3 Αζρηιεδ, ε’εδί-ά-άίι-ε άε Ιεηι £έΐε. » Ρε5 ]ηί£5 

άοηε αχαηΐ ρπ5 1ε 5εί§ηευΓ 1ε ροιίδδαΐεηΐ εη οοηιαηΐ εί άΐδαΐεηί : « Νοαδ ανοηδ ίΐ'οηνέ 

1ε βΐ5 άε ϋίευ εί ρουνοπδ 1ε ϋίαίίεΓ ά ηοίιε §ηΪ5ε. » Εί 1’αγαηί τενεία άε ρουι^ε εί £α!ί 355εοΪΓ 

δυΓ 16 (ίΓΟηε άε ^α5ΐ1<:ε5 ι1δ 1υί άίΓ6ηί : « αν£ε ίυδϊΐεε, γοΙ ά’ΐδίαεί. » Ε’ηη ά’ευχ αναιη 

αρροΓίε υηε εουίοηηε ά’έρΐηεδ Ια ρο5α 5ΐη· Ια ίέίε άα 5ε1§ηεηί, ά’αηίιεδ Ιαί οίαοΐιείεηί αυ 

ι. ΥοΙγ ρ1ιΐ3 Εαυι, ρ. 94 ρΓέϊεηΐ νοίυηηε. 

ι8 



ι58 υ. ΒουκίΑΝΤ 

3 καί έτεροι έστώτες ένέπτυον αυτού ταΐς όψεσι καί άλλοι τάς σιαγόνας αύτού έράπισαν έτεροι 

καλάμια ένυσσον αυτόν καί τινες αυτόν έμάστιζον λέγοντες ταύττ) τγί τιμή τιμήσαμεν τον υιόν του 

θεού καί ήνεγκον δύο κακούργους καί έσταύρωσαν ανά μέσον αυτών τον Κύριον. Αυτός οε εσιωπάσας 

μηδέν πόνον έχων καί ότι έώρθωσαν τον σταυρόν επέγραψαν οτι ούτος εστιν 0 βασιλεύς του Ισραήλ 

καί τεΟεικότες τά ενδύματα έμπροσθεν αυτού διεμερίσαντο και λαχ μον εβαλον επ αυτοΐς. ΕΙς οε τις 

των κακουργών εκείνων ωνειδησεν αυτους λεγων ημείς οια τα κακα α εποιησαμεν ουτω πεπονΚαμεν, 

ούτος δέ σωτήρ γενόμενος των ανθρώπων τί ήδίκησεν υμάς καί άγαν ακτή σαντες επ’ αύτώ έκέλευ- 

σαν ΐνα μή σκελοκοπηθή όπως βασανιζόμενος άποθάνοι. Ήν δέ μεσε μόρια καί σκότος κατέσχε 

πάσαν τήν Ιουδαίαν καί έθορουβουντο καί ήγώνισαν μήποτε ο ήλιος εουε επειδή ετι εζη γεγραπται 

αυτοΐς ήλιον μή δύναι επί πεφωνευμένω καί τις αυτών 

4 εΐπεν ποτίσατε αυτόν χολήν μετά όξους καί κεράσαντες έπότισαν καί έπλήρωσαν πάντα καί 

έτελείωσαν κατά της κεφαλής αυτών τά αμαρτήματα, περιέρχοντο δέ πολλοί μετά λύχνων νομίζον- 

τες ότι νύξ εστιν έπέσαντο καί ό Κύριος άνεβόησε λέγων ή δύναμίς μου ή δύναμις κατέλειψάς 

με καί είπών άνελήφθη καί αυτός ώρας διεράγη τό καταπέτασμα τού ναού τής Ιερουσαλήμ εις δύο 

καί τότε άπέσπασαν τούς ήλους από τών χειρών τού Κυρίου καί έθηκαν αυτόν έπί τής γης καί ή γή 

πάσα έγείσθη καί φόβος μέγας έγένετο τότε ήλιος έλαμψε καί εύρήθη ώρα ένατη έχάρησαν δέ οι 

νΐ5α§ε; 1ε$ υηδ Ιυΐ δουίϊΙεϊέΓεηΐ 1ε5 ]ουεδ, 3’αυίΐεδ 1ε ίκιρρέι-εηΐ 3’υη ΓΟδεαη, 3’αηΐΓεδ 1ε ίοπείΐέ- 

Γεηΐ εη 3ϊδαηΐ : « Τεΐ εδΐ 1ε οΗάΐΐιηεηΐ ερε ηουδ ΐηί1ΐ§εοηδ αυ ήΐδ 3ε ϋΐευ. » Εϋ αγαηί αηιεηέ 

3ευχ οήηιΐηεΐδ, ΐΐδ οπιοΐίϊέΓεηί 1ε 5εΐ§ηευτ εηΐτε ευχ. Εε 5εΐ§ηευΓ, §αΐ'3αηΐ 1ε δΐΐεηοε, η’ευί 

αιαευη ιηοί 3ε ρΐαϊηΐε; ςυαη3 Ια ογοϊχ £υΐ 3τεδδέε, ΐΐδ γ ηώεηί οεΐίε ΐηδοπρΐΐοη : « νοΐοΐ 1ε γοϊ 

3’ΙδΓαέΚ » Εΐ αχαηί πϋδ δθδ νέΐεπιεηΐδ 3εναηΐ Ια ογοϊχ, ϊΐδ εη ίΪΓεηί 3εδ ρα«δ ηυ’ΐΐδ ϊΪΓέΓεηΐ αη 

δΟΓΐ. Ογ, Γυη 3ε οεδ νοΙευΓδ δε παϊΐ ά Ιεδ ΐηνεοίϊνεΓ εΐ ά 3Εε : « Νουδ αηίΓεδ ηουδ δοπηηεδ αΐηδΐ 

ρηηϊδ ά οαηδε 3εδ ΟΓΪπιεδ ςυε ηουδ ανοηδ οοηιηιΐδ, ηιαϊδ οεΐυί-οϊ, ςυϊ εδΐ 1ε δαυνευΐ 3εδ Ηοιη- 

πιεδ, ^υεΐ ηιαΐ νουδ α-ΐ-ϊΐ £αΐΐ? » Εεδ ]υΐ£δ, ΪΓΓΪΐέδ οοηΐΓε Ιυΐ, 3έοί3έΓεηΐ ςυοη ηε Ιυΐ ΓοηαρΓαΐΐ 

ραδ Ιεδ ΐαπιΒεδ αίΐη ηυε δα πιογϊ £υΐ ρΐυδ 3ου1ουΓουδε. II έίαϊΐ ηιί3ϊ εΐ Ιεδ ΐέηέβΐεδ οουνΓίΐ'εηί 

ΐουΐε Ια |υ3έε; ϊΐδ ίυΐ'εηΐ έρουναηίέδ, τε3ουίαηΐ ηυε 1ε δοΐεϊΐ ηε δε ίυΐ οουοίιέ ίαη3ΐδ ομιε (1ε 

5εΐ§ηευΓ) νϊναίΐ εηοοτε. Οατ ϊΐ εδΐ έοπί 3αηδ ΙευΓ Ιοί : « Εε δοΐείΐ ηε 3οίί ραδ δε οουοίιεΐ δυΐ υη 

Ηοππηε ςυε Γοη α πιϊδ α πγογϊ. » Ο,υείορ’υη 3’εηΐΓε ευχ 3ΐί : « ϋοηηεζ-ΐυΐ ά Βοΐΐ'ε 3υ Εεΐ 

εΐ 3υ νΐηαϊ§Γε », εΐ αγαηΐ £αΐΐ 1ε ιηέ1αη§ε, ΐΐδ 1ε Ιυΐ ρΐ'έδεηίεΓεηΐ. Ιΐδ αοοοηιρίΐΐεηί αΐηδΐ ΐουΐεδ 

οΕοδεδ εΐ Ιεδ οοηδΟπυηέΓεηΐ, (αοουπιυΐαηΐ) Ιεδ οπηιεδ δυΓ ΙευΓδ ΐέΐεδ. Ιλη §Γαη3 ηοιηδΓΟ 3ε §εηδ 

οΐΓουΙαΐεηί ανεο 3εδ Ηαιηΐιεαυχ εΐ αοοουΓαΐεηί, ρεηδαηΐ ομιε Ια ηυϊΐ έΐαίΐ νεηυε. Εε δεΐ§ηευτ 

ρουδδα υη οπ : « Ο παα ρυΐδδαηοε, 3ΐί-ΐ1, ηια ρυΐδδαηοε, ίυ ηι’αδ αδαη3οηηέ! » Εΐ αγαηΐ ραήέ, 

ΐΐ εχρΐτα. Α οε πιοιηεηΐ, 1ε νοΐΐε 3υ ΐειηρίε 3ε Ιέπίδαΐεηι δε 3έοΗΐΐ'α εη 3ευχ; αΙοΓδ οη απ-αοΐια 

Ιεδ οίουδ 3εδ πααΐηδ 3υ δεΐ§ηευΓ εΐ οη 3έροδα δοη οοτρδ ά ΐεΓΓε, εΐ Ια ΐεη-ε ΐουί εηΐΐέΓε 

ΐΓειηΜα, εΐ υηε §ΐαη3ε ΐεπτευτ δε Γεραη3ΐί. ΑΙοΐδ 1ε δοΐεΐΐ δπΐΐα εΐ οη νΐΐ ςυ’οη έΐαίΐ ά Ια ηευ- 
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Ιουδαίοι καί δεδώκασι τ£ Ιωσήφ τό σώμα αύτού ΐνα αυτό θάψτ; επειδή θεασά μένος ήν όσα αγαθά 

εποίησεν. λαβών οε τον Κύριον ελουσε και ειλησε σινοόνι[ν] καί είσήγαγεν εις ίδιον τάφον καλούμενο·/ 

κήπον Ιωσήφ, τότε οί Ιουδαίοι καί οί πρεσβύτεροι καί οι ιερείς ίδόντες οΐον 

5 κακόν έαυτοίς έποίησαν ήρξαντο κόπτεσθαι καί λέγειν ούαί ταΐς άμαρτίαις ή αών ήννσεν ή κοί- 

σις και το τέλος Ιερουσαλήμ. Εγώ δε μετά των εταίρων μου έλυπούμην καί τετρωμένοι κατά 

οιανοιαν εκρυβομεθα ε ζητούμε θα γαρ υπ’ αυτών ώς κακούργοι καί ώς τόν ναόν θέλοντες έμπρήσαι. 

επι δε τούτοις πάσιν ένηστένομεν καί εκαθεζόμεθα πενθούντες καί κλαίοντες νυκτός καί ήμέοας εως 

τού σαββάτου. εύναχθέντες δέ οί γραμματείς καί φαρισαϊοι καί πρεσβύτεροι προς άλλήλους άκού- 

σαντες ότι ό λαός άπας γογγύζει καί κόπτεται τά στήθη λέγοντες ότι εί τώ θανάτφ αυτού ταύτα τά 

μέγιστα σημεία γέγονεν ίδετε ότι πόσον δίκαιός έστιν έφοβήθησαν οί πρεσβύτεροι καί ήλθον πρός 

Πειλάτον δεόμενοι αύτού καί λέγοντες παράδος ήμΐν στρατιώτας ίνα φυλάξω το μνήμα αυτού επί 

τρεις ήμ[έρας] μήποτε έλθόντες 

6 οί μαθηταί αύτού κλέψωσιν αυτόν καί υπολάβτρ ό λαός ότι εκ νεκρών άνέστη καί ποιήσωσιν 

ημιν κακα. Ο δε Πειλάτος παραδεδωκεν αυτοις Πετρώνιον τόν κεντυρίωνα μετά στρατιωτών ©υλάσ- 

σειν τόν τάφον καί συν αύτοΐς ήλθον πρεσβύτεροι καί γραμματείς επί τό μνήμα καί κυλίσαντες λίθον 

μέγαν κατά τού κεντυρίωνος καί τών στρατιωτών όμοί πάντες οί όντες έκεί εθηκαν επί τή θύοα τού 

μνήματος καί έπέχρεισαν επτά σφραγίδας καί σκηνήν εκεί πήξάντες έφύλαξαν. Πρωίας οε έπιφώ- 

νίεηιε Βευί'ε; 1ε3 }υΐ£3 £υι·εηϊ Γεπιρίίδ άε ]οϊε εί (Ιοηηέίεηΐ 1ε εοΐ'ρ3 ιΐυ 5εΐ°;ηευΓ ά |ο3ερΗ ρουΓ 

ηα Π 1 εηδενεϋί, οαΓ ίΐ αναΐί έίέ ϊέπιοΐη ιΐε ίουΐ 1ε Βΐεη ρυ’ΐΐ αναΐί £αίΐ. Α;γαηΐ άοηε ρπ3 1ε 

εοτρ$ άυ 5εΐ°;ηευΓ, ίΐ 1ε Ιανα, 1 εηνείορρα ά’υη Ιΐηεευΐ εί 1ε άέρο3α άαη3 3οη ρτορΓε ίοιηΒεαυ 

ηοηιιηε « 1ε ]απ1ιη άε Ιο3ερ1ι ». Α1ογ3 1ε3 ]υΐ£3, 1ε$ νϊείΐΐαπίδ εί 1ε3 ρΓείΓεδ αγαηϊ να ηυεί πιαΐ 

εηοπηε ι13 5 έίαιεηΐ £αιί α ευχ-ηαέιηε3, εοιτηηεηεέΓεηί ά $ε ΙαιηεηίεΓ εί ά άίΓε : « ΜαΙΗευτ ά ηοδ 

επΓηε$! 1ε ,ϋβειτιεηί αρρΓοεΗε αΐη31 ^υε Ια ήη άο Ιέηΐδαΐεηι! >, Ροιιγ ηιοΐ, ,ε πιε <1έ3ο1αΐ3 ανεε 

1Ώε5 εοηαραρηοηδ, εί ίου3, 1’ε3ρπί Ηαίεείέ, ηου3 ηου3 εαεΗϊοη3, εαί 1ε3 _ϊυΐ£3 ηου3 ΓεεΗείεΗαΐεηϊ 

οοηιηαε άε3 ηιαί&ίίευκ εΗεκΗαηΐ ά ΐηεεηίϋει- 1ε ίεηιρίε. Νου3 8έηι1531οη3 άε ίουίε3 εε3 οΗο3ε3 εί 

Γε3ίαηιε3 α ηου3 ΙαιηεηίεΓ εί α ρΙειιΐ'εΓ ηιαΐΐ εί ]ουΓ ]υ3φΐ’αυ ]ουΓ άια 3αΒΒαί. Ρε3 3α;ΐΒε3, 1ε3 ρΗα- 

π3ιεη3 εί 1ε3 νιειίΐαηΐδ δ’έΐαηί ίέυηΐ3 αρρπΓεηϊ 1ε3 υη3 άε3 αυίΐ'ε3 ςυε 1ε ρευρίε ίουί εηίίεί ιήιιγ- 

ιηυιαιΐ εί 3ε ίταρραιί Ια ροιίπηε εη άϊδαηί : « Ο’εδϊ α εαυ3ε άε Ια ιώογϊ άε εεί Ηοηιηιε ςυε ίου3 

εε3 §ίαηά3 3ΐ£ηε3 3ε 3οηί ηααηιίε3ΐέ3, νογεζ ςυεί )α3ΐε ε’έίαΐί ! » Ρε3 νΐεϊ11αη13 εί£ταγέ3 3ε τεπάΐ- 

τεπί αυρΐ'ε$ άε Ριίαίε εί 1ε ρπέΓεηί άΐ3αηί : « ϋοηηε-ηου3 άεδ 301άαϊ3 ρουΓ §απ1εΓ 3οη ίοιηΒεαυ 

ρεηάαηΐ ϊγοι3 )οαί3, άε ρειίΓ ραε 3ε3 άΐδείρίεδ ηε νΐεηηεηί 1’εηΙενεΓ εί ηυε 1ε ρευρίε, 3υρρο3αηί 

ςυ ιΐ εδί ι-ε33υ3ειίέ ά’εηίΓε 1ε3 ιήοΠ3, ηε ηοη3 ία33ε ηη ηιαηναΐδ ραπί. » ΡΠαϊε ΙειίΓ άοηηα άοηε 

ΡείΓοηιιαδ, 1ε εεηίυποη, ανεε ηηε ίΐ'ουρε ρουι- §απ1εΓ 1ε ίοηιΒεαη; 1ε3 νΐεΐΐΐαηΐδ εί 1ε3 3επΒε3 3ε 

ΓεηάίΓεηί ανεε εαχ αυ ίοιαΒεαπ, εί αγαηί Γουΐέ υηε §γο336 ρΐείίε, ανεε 1’αΐάε άα εεηίυποη εί άε3 

301(1αΐ3> ίοιίδ εευχ αυ1 έίαίεηί ρι-έ3εηί3 αΐάέίεηΐ α Ια ρΐαεεί α Ια ροίίε άυ ίοιηΒεαυ; ρυί3 οη Ια 3εε11α 

ίΐε δερί εαείιείδ εί αγαηΐ άίε33έ υηε ίεηίε, Ια §αΓάε εοηαηαεηεα. Αυ ηιαίΐη ιΐε δαηιεάί, υηε ίουΐε ιΐε 
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σχοντος τού σχββάτου ήλθεν όχλος από Ιερουσαλήμ χαΐ της περιχώρου ίνα ίδωσι το μνημείου 

έσφραγισμένον. Τή οέ νυκτί ή έπέφωσκεν ή κυρ ιαχή φυλασσόντων τών στρατιωτών άνά δύο δύο 

κατά φρουράν, μεγάλη φωνή έγένετο εν τφ ούρανω και ειδον άνοιχθέντες τούς ουρανούς καί δύο 

άνδρας 

7 κχτελθόντας έκείθε πολύ φέγγος έχοντας καί έπίσαντας τω τάφω ό δε λείθος εκείνος ό βεβλη¬ 

μένος επί τή Ούρα αφ' έαυτοϋ χυλισΟείς έπεχώρησε παρά μέρος καί ό τάφος ένοίγη καί άμφότεροι 

οί νεανίσκοι εισήλθον. ίδόντες ούν οί στρατιώται εκείνοι έξύπνισαν τον κεντυρίωνα καί τούς πρεσβυ- 

τέρους παρήσαν γάρ καί αν οί φυλάσσοντες καί έξηγουμένων αυτών ά ειδον πάλιν δρασιν έξελθόντος 

άπο του τάφου τρεις άνδρες καί τούς δύο τον ένα ύπορθοΰντας καί σταυρόν άκολοΟοΰντα αύτοίς καί 

τών μεν ούο τήν κεφαλήν χωρούσαν μέχρι τού ουρανού τον δε χείρα τω τουμένου ύπ1 αυτών ύπερ- 

βαινούσαν τούς ουρανούς καί φωνή ήκουον εκ τών ουρανών λεγούσης έκήρυξας τοίς κοινωμένοις καί 

ύπακοή. ήκούετο άπο τού σταυρού τιναι συνεσκέπτοντο ούν άλλήλοις εκείνοι άπελθείν 

8 καί ενφανίσαι ταύτα τω Πειλάτω καί έτι διανοουμένων αυτών φαίνονται πάλιν άνοιχθέντες οί 

ουρανοί καί άνθρωπός τις κατελΟόν καί είσελθών εις τό μνήμα, ταύτα ίδόντες οί περί τον κεντυρίωνα 

νυκτός εσπευσαν πρός Πειλάτον αφέντες τον τάφον ον έφύλασσον καί έξηγήσαντο πάντα άπερ ειδον 

άπανιώντες μεγάλως καί λέγοντες αληθώς υιός ήν θεού άποκριθείς ό Πειλάτος έφη εγώ καθαρεύω 

του αίματος τού υιού τού θεού ή μίν δε τούτο έ'δοξεν είτα προσελθόντες πάντες έδέοντο αύτού καίπερ 

εκάλουν κελεύσαι τω κεντυρίωνί καί τοίς στρατιώταις μηδέν είπείν ά ειδον συμφέρει γάρ, φασίν ή μίν 

ρεηρίε νίηΐ <1ε ]έι·υδα1ειη εΐ άεδ εηνίΐοηδ ροιίΓ νοΪΓ 1ε ΐοιτώεαυ δεείΐέ; ηιαίδ όαηδ Ια ηυϊΐ ςυΐ 

εοηιηαεηεε 1ε «ϋιηαηεΐιε, Ιεδ δοΐάαΐδ ηιοηίαηΐ Ια §απ!ε άευχ ραΐ άευχ, υηε §ΐαη<1ε νοΐχ δε ίΐί 

εηΐεηάΐε άαηδ 1ε οίεΐ εΐ Γοη νίΐ Ιεδ εΐευχ δ’εηΐΡουνΐΐ εΐ άευχ Ηοηιιηεδ εηνΪΓοηηέδ εΓυηε σΐοΐεο 

έεΐαΐαηΐε εη άεδεεπάΐε εΐ $ε ροδεΐ αυ δοηιιηεί ιΐα ΐοιτώεαυ. Ρα ρΐειτε εμΡοη αναϊΐ ρΐαοέε εοηΐΐε 

Ια ροπε ΐουΐα ά’εΙΙε-Γηέηιε εΐ δ’έεαπα Ιαϊδδαηΐ ουνεπ 1ε ΐοηιΓεαυ άαη5 Ιεηυεί Ιεδ άευχ ]ευηεδ §εηδ 

εηΐΐέΐεηΐ. Α εεΐίε νυε, Ιεδ δεηΐίηεΐΐεδ ένεΐΐΐέΐεηί 1ε εεηΐυποη εΐ Ιεδ νΐεΐΐΐαπίδ; εΐ ςυαικί ίουδ 

Ιεδ §απ!εδ ίυΐεηΐ ΐέυηϊδ, αρΐέδ ε[υε Ιεδ ρι-εηιΐεΐδ ευΐεηί εχρίΐηυέ εε ςυ’ΐΐδ αναΐεηί νυ, (ίουδ) 

Λ'ΐΐεηΐ υηε ηουνεΐΐε αρραΐίιϊοη : ΐΐοϊδ Ηοιηηιεδ δοπαηΐ (1υ ΐοηιΓεαυ, άευχ (ΤεηΐΓε ευχ δουΐεηαηΐ 

1ε ΐΓοϊδϊέηιε εΐ δυϊνϊδ ραΐ Ια εΐοΐχ. Όευχ εΓεηΐΐε ευχ, Ια ΐέΐε αΐίεί§ηαηί 1ε εϊεΐ, άε Ια πιαϊη . . . 

.ϊηιΐίςυαϊεηί (?) Ιεδ εΐευχ εΐ Γοη εηΐεηάίΐ υηε νοϊχ νεηαηΐ άεδ εΐευχ εγυΐ <ϋδαΐί: « Τυ 

αδ ρΐοείαπιέ (?) αυχ §εηδ υηΐδ εΐ δουηαΐδ. » Οη εηΐεηεϋϊ αυδδί υηε νοΐχ ςυΐ νεηαϊί άε Ια εΐοίχ. 

ιεδ ΐέηιοίηδ άϊδευΐέΐεηϊ άοηε εηίΐε ευχ Ια ςυεδΐίοη <1ε ραΐΐίΐ εΐ εΓαΙΙεΐ ΐένεΐεΐ ΐουί εεΐα ά Ρίΐαΐε, 

εΐ ΐαηάϊδ ε[υ’ΐ1δ άέΗΓέΐαΐεηί εηεοΐε, ΐΐδ νίΐεηΐ Ιεδ εΐευχ δ’εηΐΐ’ουνπΐ άε ηουνεαυ εΐ υη Ηοηιηιε 

εη άεδεεηάΐε ςυϊ εηίΐα άαηδ 1ε ίοηαΓεαυ. νογαηΐ εεΐα, εευχ ςυΐ έΐαίεηΐ ανεε 1ε εεηΐυποη, εου- 

Γυΐεηΐ ιΐε ηυϊΐ εΐιεζ Ρίΐαΐε, αΓαη<1οηηαηί 1ε ΐοιτώεαυ <γυ’ϋδ αναΐεηί σαπίέ; ϋ3 εχρϋ^υέΐεηί ΐουΐ 

εε ςυ’ϊΐδ αναΐεηί νυ, δ’αίΗΐ§εαηΐ §ΐαηάεπιεηΐ εΐ άΐ$αηί: « Ο’έΐαΐί νπιίηιεηΐ 1ε ίΐΐδ άε ϋΐευ. » Ρΐΐαίε 

ΐέροηιΐΐί : « ]ε δυΐδ ρυΐ άυ δαη§ άυ ήΐδ άε ϋΐευ; ηουδ 1ε δανίοηδ Ηεη. » Ρυΐδ ίουδ έΐαηΐ νεηυδ, 

Ιυΐ ιΙεηιαηάέΓεηΐ εΐ 1ε δυρρίΐέΐεηι ά’οΐάοηηεΐ αυ εεηΐυποη εΐ αυχ δοΐιίαΐδ <3ε ηε πεη εΐίΐ'ε άε εε 
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όφλήσαι μεγίστην αμαρτίαν έμπροσθεν τον θεόν καί μή εμπεσείν εις γειρας τον λαόν των Ιουοαιων 

καί λιθασθήναι. έκέλενσεν ονν ό Πειλάτος τω κεντνρίων['.] καί τοίς στρατιώταις μηοεν ε'.πε'.ν. ορθον 

οέ τής κνριακής Μαρία μ ή Μαγδαλινή μαθήτρια τον Κνρίον φοβούμενη Ο'.α τούς Ιονοαιονς επειδή 

έφλέγοντο 

9 νπό τής οργής ονκ έποίησεν επί τω μνήμάτι τον Κνρίον ά είώθεσαν ποιείν αί γυναίκες επί τοις 

άποθνήσκουσι καί τοίς άγαπωμένοις αυτοίς. λαβοΰσα μεθ’ έαντής τάς τι/.ας ήλθε επί το μνημειον 

οπον ην τεοεις και εφοοουντο μή ιοωσιν αντας οι Ιονοαιοι και ελεγον εικαι μη εν εκειντ, τη ήμερα 

ή έσταυρώθη έδννήθημεν κλαΰσαι καί κόψεσθαι καί νυν επί τον μνήματος αντον ποιήσω μεν ταντα. 

Τις δέ άποκνλίσει ήμίν καί τον λίθον τον τεθέντα επί τής θνρας τον μνημείον ίνα είσελθονσαι παρα- 

καθεσθώμεν αντω καί ποιήσωμεν τα όφειλόμενα. μέγας γαρ ήν ό λίθος καί φ ο βούμε θα μή τις ήμας 

ίδη καί εί μή δννάμεθα καν επί τής θνρας βάλω μεν ά φέρομεν εις μνημοσύνην αντον κλαύσομεν καί 

κοψόμεθα έως ελθωμεν εις τον οίκον ημών, καί άπελθονσαι ενρον τον τάφον ήνεωγμένον καί προσ- 

ελθονσαι παρέκυψαν εκεί καί όρώσιν εκεί τινα νεανίσκον καθεζόμενον μέσω τον τάφον ώραίον καί 

περιβεβλημένον 

10 στολήν λαμπροτάτην δστις εφη ανταις τί ήλθατε τίνα ζητείτε μή τον στανρωθέντα εκείνον 

άνέττη καί απήλθεν ει οέ μή πιστεύεται παρακύψατε καί ίδατε τον τόπον ένθα εκειτο ότι ονκ έστιν 

ανέστη γαρ και απήλθεν εκεί όθεν άπεστάλη. τότε αί γνναίκες φοβηθείς εφνγον ήν δέ τελενταία 

ηυ’ίΐδ αναΐεηί νυ. « II ηουδ δυ£Ηί, άϊίεηί-ΐΐδ, ά’ανοίί έίέ εουραΜεδ ά’υη °γαηά επηιε νϊδ-α-νΐ$ <1ε 

ϋίειι, 5£ΐηδ ίοπαδεί εηΐίε Ιεδ ηιαίηδ άυ ρευρίε άεδ ψυϊίδ εί έΐίε Ιαρΐάέδ. » Ρίΐαίε οπίοηηα άοηε 

αία εεηΐυποη εί αυχ δοΐάαΐδ άε ηε πεη <ϋτε. 

Ογ, 1ε άίηιαηεΗε, Μαπε Μα§άε1εΐηε, άίδάρίε άυ δεΐ§ηευί, ίεάουΐαηί Ια οοΐέίε άοηί έίαΐεηϊ 

εηάαηιηιέδ 1ε5 ψυίίδ, η’αναίΐ ραδ εηεοίε ίαϊί αιι ίοηιδεαιι άυ δεϊ§ηευί εε ηυε Ιεδ £ειηηιε$ οηΐ 

εουΐυηιε άε ίαίίε ρουί Ιεδ ηιοίΐδ εί ρουί εευχ ςυϊ Ιευτ δοηΐ οΐιείδ. Αγαηΐ άοηε ρπδ 5ε5 αιηΐεδ 

ανεο εΐΐε, εΐΐε δε ίεηάΐί αυ ηιοηιιηιεηί οίι 1ε εοίρδ αναϊϋ έίέ ρΐαεέ. Εί είαί§ηαηΐ ά’έίίε νυεδ άεδ 

ψυϊίδ, εΐΐεδ άίδαίεηΐ : « Ρυΐδεμιε ηουδ η’ανοηδ ρυ ρίευίεί εί ηουδ Ιαηαεηΐεί 1ε ]ουί πιέηιε ού οη 

Γα επαεΐάε, ηουδ αΐΐοηδ 1ε ίαίίε αυ]ουίά’1ιυί δυτ 5θη ΐοηιδεαυ. Μαίδ ηυί άοηε ίεία τουΐεί ρουί 

ηουδ Ια ρϊεΓίε ηυ’οη α ρΐαεέε ά Ια ροΐ'ΐε άια ΐοιηδεαυ, αήη φΐε ηου5 ρυίδδίοηδ εηΐίεΓ εί ηουδ 

αδδεοίί ρίέδ άε Ιυί εί αεεοηιρίίί Ιεδ ίίΐεδ ? €αί Ια ρΐείίε έΐαϊΐ §ίαηάε εί ηουδ είαϊ§ηοηδ ςυε ηυεί- 

ρη’υη ηε ηοιίδ νοΐε. δί ηοιίδ ηε ρουνοηδ ίαίίε αηίίεηαεηΐ, ηοηδ ίέραηάίοηδ άη ηιοϊη$ ά Ια ροίΐε 

εε ςυε ηοιίδ ανοηδ αρροπέ εη δοηνεηΐί άε Ιίά, εί ηουδ ρίευίείοηδ εί ηουδ Ιαηαεηίείοηδ ϊυδςυ’ά 

εε ε|υε ηουδ δογίοηδ αίπνέεδ ά ηοΐίε ιηαϊδοη. » Εί δ’εη έΐαηΐ αΐΐέεδ, εΐΐεδ ΐίουνέίεηΐ 1ε ίοιτώεαυ 

ουνείΐ εί, δ’έΐαηΐ αρρίοεΕέεδ, εΐΐεδ §1ίδδέίεηΐ υη ίε§αΐ'ά άαηδ Γίηΐέπευί εί νΐίεηί υη )ευηε 

Ηοηιηιε αδδΐδ αυ ηαίΐίευ άυ ΐοηιάεαυ; ΐΐ έίαΐί άεαυ εί νέίυ ά’υηε τοδε έεΐαΐαηΐε εί ΐΐ Ιευί άϊί : 

« Ρουί^υοί έίεδ-νουδ νεηυεδ εί εμά εΙιείεΕεζ-νουδ ? Νε δείαΐϊ-εε ραδ εεΐυϊ <^υ’οη α είυείΕέ ? II εδί 

ίεδδυδεϊΐέ εί εδί ραπΐ. δί νουδ η’γ εΐ'ογεζ ραδ, ίε§αίάεζ εί νογεζ ςυ’ΐΐ η’εδΐ ρΐυδ αυ Ιΐευ ου ΐΐ έίαΐί 

εουείιέ. Οαί ίΐ εδί ίεδδυδεϊίέ εί δ’εδί εη αΐΐέ 1ά ά’ού ίΐαναϊΐ έίέ εηνογέ. » Εεδ ίεηαηιεδ έρουναηΐέεδ 
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•/■,α,ερα των άζυμων και πολλοί τινες εξήρχοντο ύποστρέφοντες εις τούς οίκους αυτών τής εορτής παυ- 

σαμένης. ημείς δε οι οώοεκα μαθηταί τοΰ Κυρίου εκλαίομεν καί έλυπούμεθα καί έκαστος λυπούμε- 

νος ο'.ά το συμβάν απηλλαγη ε'.ς τον οίκον αυτού, εγώ δέ Σιμών Πέτρος καί Άνδρέας ό αδελφός μου 

λάβοντες ημών τά λ'.να άπηλθαμεν εις την θάλασσαν καί ήν σύν ήμΐν Λευείς ό τού Άλφαίου δν 

Κύριος. 

5 εηΙυίΓεηί. Οη έίαϊι αα άεπιϊει- )ουΓ (1ε Ια Ραςιιε εί άεαυεουρ <1ε §εηδ έΐαίεηί ραπΐδ εί έίαΐεηί 

τείουπιέδ εΐιεζ ευχ Ια ίέΐε έίαηί Ηπιε. Ρουτ ηουδ αυίτεδ, Ιεδ άουζε άίδεϊρίεδ άυ 5εί§ηευί, ηουδ 

ρΐεαποηδ εΐ ηουδ άέδοΐΐοηδ; εϊ εΐιαουη, αίΗί§έ άε εε ηυί έΐαϊΐ αιτΐνέ, δε Γοίίΐ'α άαηδ δα ιηαΐδοη. 

Μοϊ, δίηαοη Ρίειτε εί ηιοη ίτέΓε Αηάίέ, αχαηί ρπδ ηοδ Ηΐείδ, ηουδ αΐΐάηιεδ ά Ια ηιειγ αεοοιηρα- 

§ηέδ (1ε Εένΐ, Ηΐδ ά’ΑΙρΗέε, ςυε 1ε 5εϊ§ηευι·. 

Α Ια δυΐίε (1ε οεΐ εχίΓαίΐ εΐε Γέναη§ΐ1β άε δαΐηί ΡΐεΓΓε, οη Ηΐ 1ε ίτα§ιηεηΐ ά’υη ΙϊνΓε 

αροεπ’ρΐιε φΐΐ οεευρε Ιεδ ρα§εδ 13 4 19; δευίεηιεηΐ 1ε νοίυηιε α έΐέ τεΐουπιέ ροιπ 

1 έεπΓε, (1ε δοηε φαε 1ε εοηιπΊεηεεηιεηΐ δε ΐΓΟυνε ά Ια ρα§ε 19 εί Ια £η ά Ια ρα§ε 13. 

ΙΡαυΐευΓ η’εδΐ ραδ ηοηυηέ εί 1ε ίεχίε ηε δε ίΓουνε ηϊ ιΐαηδ Τηιρο ηϊ άαηδ ΤΐδΟΗΕΝ- 

οοκρ; 11 εδΐ ροδδΐΜε, έίαηί εΐοηηέ 1ε νοΐδΐηα^ε άε Γέναη§ΐ1ε άε δαΐηί ΡΐεΓΓε, ηυε 

ηοίΓε ίΓα§ηιεηΐ αρραπΐεηηε ά υη οιι\τα§ε αΙίηΡυέ αιι ηιέηιε αρόίΓε. ΙΙηε αροεα- 

1)ΓΡδε αροειγρΗε <1ε δαΐηί ΡΐεΓΓε έίαηί εΐιέ ραΓ ΤΐδΟΗΕΝϋοκρ <1αηδ δεδ ΑροοαΙγρ$β$ 

ύροο')ρ1χίι\, ) αάηιεΙίΓαΐ ρΓονΐδοΐΓεηιεηί ςυε ηοίΓε ηιοΓεεαυ εη εδΐ υη άέάπδ. 

Ρα§ε Ι9· Πολλοί, ες αυτών εσοντα,'. ψευδοπροφήται καί οδούς καί δόγματα ποικίλοι τής απώλειας 

διδάςωσ'.ν. εκείνοι δέ υιοί τής άπολείας γενήσονται καί τότε ελεύσεται ό θεός επί τού πιστούς μου 

τούς πινώντας καί διψοντας καί θλιβομένους καί εν τούτω τώ βίω τάς ψυχάς εαυτών δοκιμάζοντας 

και κρίνει τούς υιούς τής ανομίας καί προσθείς ό Κύριος έφη άγωμεν εις τό όρους εύζώμεθα απερχό¬ 

μενος δέ μετ' αυτού ημείς οί δώδεκα μαθηταί εδεήθημεν όπως δείξη ήμΐν ένα τών αδελφών ημών 

μ οικαιων των εςελθοντων απο του κόσμου ϊνα ιοωμεν ποταποί είσι την μορφήν καί θαρσή 

• φ. θαρσυνωμεν και τους ακούοντας ημών ανθρώπους καί εύχομένων ημών α. 

,—Ι-Τ·|/ λλι «αρσήσαντες παρα- 

. ονται δύο 

Βεαυοουρ ά εηίίε ευχ δείοηΐ άε ίαυχ ρτορίιεΐεδ, εί εεΓίαϊηδ εηδεϊ°;ηεΐΌηΐ Ιεδ νοϊεδ εί Ιεδ άο§- 

ηιεδ άε Ια ρεηϋΐΐοη. Οευχ-ΐά δετοηΐ Ιεδ ήΐδ άε Ια ρείάΐίΐοη, εί αίοτδ 1ε δεϊ§ηευΓ νΐεηάΓα, $πγ ηιοη 

., οευχ 9υϊ οηΐ ίαϊηι εί δοϊί εί ςυΐ δοηΐ ορρπηιέδ εί οηί άαηδ εεΐίε νϊε έρυιέ Ιευί'δ άηαεδ, εί 

ίΐ ]υ§εΓα Ιεδ Ηΐδ ιΐε Γϊηϊ^ηίιέ. Εί 1ε 8εϊ§ηεηί α]ουΐα εί άίΐ: « ΑΙΙοηδ ρπεί α Ια ιηοηία§ηε. » Εί 

έίαηί ρατίΐδ ανεε Ιυί, ηουδ, Ιεδ άουζε άίδεϊρίεδ, ηουδ 1ε δυρρίΐαιηεδ άε ηουδ υιοηίΓεΓ υη άε ηοδ 

ίτέτεδ, υη ]υδϊε αγαηΐ ηυιΐίέ 1ε ηιοηάε, αήη ςυε ηουδ ρυδδίοηδ νοΐΐ' (γυείΐε ίοίπιε ΐΐδ αναϊεηί. Εί 

ηουδ έίαηί εηΗαίάΐδ, ηουδ νοΐΐά ΓεΓηρΙίδ ά’αυάαεε; εί Ιεδ §εηδ ςυί ηουδ έεουίαΐεηί εί. 
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άνορες εστώτες έμπροσθεν τού Κυρίου προς ε. . . . ουκ έδυνήθημεν άντιβλέψαι έςήρχετο γάρ από 

τ?|ς . . ψεως αυτών ακτιν ως ήλιου και φωτινον ήν αν.ένδυμα οποίον ούδέποτε οφθαλ¬ 

μός ανθρώπ.ρ στόμα δύναται έξηγήσασθαι ή καρ.ι τήν δόξαν ήν 

άνεδέδυντο καί το καλώ. (1 φεως 

18 αυτών ους ιδόντες εθαμβώθημεν τα μέν γάρ σώματα αυτών ήν λευκότερο-/ πάσης χιόνος καί 

ερυΟροτερα παντός ροοου συνεκεκρατο οε το ερυθρόν αυτών τών λευκών καί άπλώς ου δύναμαι εςα,- 

γησασθαι το κάλλος αυτών η τε γαρ κόμη αυτών ουλή ήν καν άνθερά και επιπρέπουσα αυτών τώ τε 

προσώπω και τοίς ώμοις ώσπερ εις στέφανος εκ ναρδυστάχυος πεπλευμένος και ποικίλων ανθών η 

ώσπερ ίρις εν αέρι τοιαυτην ην αυτών η ευπρεπεια. ιοοντες ουν αυτών το κάλλος έκθαμβοι νενόνα- 

μεν πρός αυτούς επειδή άφνω έφάνησαν και προσελθών τώ Κυρίω ειπον τίνες είσίν ούτοι; λέγει μοι 

ούτοί είσιν οί αδελφοί ημών οί δίκαιοι ών ήθελήσατε τάς μορφάς ίδείν κάγώ εφην αύτώ καί πού 

είσι πάντες οί δίκαιοι ή ποίός έστιν ό αιών εν ώ είσι ταύτην έχοντες τήν δόξαν. καί ό Κύριος έοειξέ 

μοι μέγιστο-/ χώρον έκτος τούτου τού κόσμου υπέρλαμπρου τώ φωτί καί τον αέρα τον εκεί άκτΐσιν 

ήλιου καταλαμπόμενον 

17 καί τήν γήν αυτήν ανθούσαν άμαράντοις άνθεσι καί αρωμάτων πλήρη καί φυτών εύανθών καί 

άφθαρτων καί καρπόν ευλογημένο-/ φερόντων. τοσούτον δε ήν το άνθος ώς καί έιρ’ ήαάς έκείθεν ©έοε- 

σθαι οί διοικήτορες τού τόπου εκείνου ένδεδυμένος ήσαν ένδυμα αγγέλων φωτινών καί δμοιον ήν τό 

ένδυμα αυτών τή χώρα αυτών, άγγελοι δέ περιέτρεχον αύτους έκείσε. ιση δέ ήν ή δόξα τών εκεί 

ΡΠεΓε.Ηοιππιεδ 5ε ΐεηαηΐ εΐεναηϊ 1ε 5εΐ§ηευΓ εΐ ςυε ηουδ ηε 

ρουνϊοηδ τε§απ1εΓ. ΟαΓ ίΐ δΟΓίαϊί άε ΙευΓ νϊδα^ε υη Γαγοη δειτώΐαΐαίε ά υη Γαγοη εΐε δοΐεϊΐ εί Ιειατ 

νέίεπιεηΐ εΐαϊί ίεΐΐεηιεηί Ιυηιίηευχ ςυ εη αυευηε ίαεοη 1ε Γε§αΐ'ά Ηυηιαϊη [ηε ρουναϊί 1ε δυρροΓ- 

ΐει] ηΐ Ια βουείιε 1 εχρίϊεμιεί'.Ια ^Ιοϊΐ'ε ςυΐ 1ε5 Γενέΐαϊί εί Ια δεαυίέ ιΐε ΙειίΓ 

νΐδα§ε <1οηΐ Ια νυε ηουδ δϊιιρείΐαϊϋ. Εαΐ ΙευΓδ εοι-ρδ έίαϊεηΐ ρΐυδ Βίαηεδ ςυε ίουΐε ηεϊ§ε ε: ρΐιΐδ ΓΟδε 

ςιιε ίουΐε ΓΟδε, εΐ 1ε ΓΟδε εη έίαϊί ηιέΐαη^έ ανεε 1ε Μαηε; Βτε£ ]ε ηε ρηϊδ εΙέεπΓε ΙειίΓ βεαυιέ. ϋειατ 

εΐιειείυΐε έίαϊί έραϊδδε εΐ £ευπε εΐ δεραΐΐ ά ΙευΓδ ίΐΌηΐδ εΐ ά ΙευΓδ έραηίεδ εοητητε υηε εουΓοηηε 

ά έρΐδ ιΐε ηαΐ'ά.εΐ άε άϊνεΓδεδ ΗευΓδ, ου εοηιηιε υη απ>εη-άε1 άαηδ 1’αΪΓ, ΐαηί έίαϊί 

§Γαηάε ΙευΓ Βεαυΐέ. Αγαηΐ ιΐοηε νυ ΙευΓ βεαυϊέ, ηουδ εη τεδΐίοηδ δΐυρέίαϊΐδ, εαΓ ϊΐδ έΐαϊεηί αρραπίδ 

ίουΐ & εουΡ· Ε,: ηι’έίαηί αρρπχΐιέ £υ 5εί§ηευιγ ]ε Ιυΐ άϊδ : « Ουϊ δοηί εευχ-εΐ ? » II πιε Γέροηάϊι: 

« Εευχ-οϊ δοηΐ νοδ ίτέΓεδ Ιεδ ]υδίεδ £οηί νουδ ανεζ νουΐυ νοίτ Ια ίοπηε. » Εΐ ιηοϊ ]ε Ιυΐ άϊδ : « Εΐ 

οίι δοηΐ-ίΐδ ίουδ! ου ρΐυΐόΐ £αη5 ^υεΐ έοη Γέδϊάεηΐ εευχ ςυϊ ροδδέιίεηί υηε ΐεΐΐε §1οΪΓε ? » Εΐ 1ε 

δει§ηευΐ ιηε ηιοηίΓα υη Ιίευ ίΐέδ έϊεηιΐυ δϊίυέ εη άεΐιοΐδ £ε εε ηιοηιΐε, ΐουΐ τεδρίεηάΐδδαηΐ άε 1υ- 

ηαιεΐε εΐ άοηί 1’αΐΓ έίαϊί ϊΐΐυηιϊηέ ραί Ιεδ ταγοηδ άυ δοΐεΐΐ, ΐαηάϊδ ηυε 1ε δοΐ έίαϊί εουνείΐ άε Ηευίδ 

^υι ηε $ε £έΐπδδεηΐ ]αηιαΐ5, εΐ Γεηιρίϊ άε ραεΡυπίδ εΐ ά’αι-Βίεδ αυχ βευίδ ΐου]ουΓδ Εαϊεΐιεδ, αυχ Γι-υϊΐδ 

δέηϊδ. Εε ραΓίιηη άεδ βευίδ έίαϊί ΐεΐ ςυ’ϊΐ νεηαϊί άε εε Ιϊευ ίυδ^υ’ά ηουδ. Ιεδ Ιααδϊΐαηίδ άε εε δέ)θυΓ 

ροπαϊεηί 1ε νέίεηαεηΐ £ε5 αη§εδ ιΐε ΙυιηϊέΓε, εΐ ΙευΓ νέίεηιεηΐ έίαϊί δεη^ΙαΒΙε αυ ραγδ ^υ’ϊΐδ 

ΙιαΕϊίαϊεηΐ. ϋεδ αηβεδ γ εουΐ'αϊεηί αυίουΓ ά’ευχ, εΐ Ια δ1οϊΓε έίαϊί Ια ηιέπιε ρουΓ εΐιαευη ιΐεδ ΙιαΕϊ- 
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οίκητόρων καί αία Φωνή τοΰ Κυρίου θεού άνευφήμουν ευφραινόμενοι εν έκείνφ τώ τόπω. λέγει 

τ,αϊν ό Κύριο; ούτό; έστιν ό τόπο; των άρχέρων υμών των δικαίων ανθρώπων, ειδον δε καί έταίρον 

τόπων καταντικρύς εκείνου αύχμηρόντων και ην τόπο; κολάσεω; καί οί κολαζόμενοι εκεί και οί σκο- 

λάζοντε; άγγελοι σκοτινόν είχον αυτών ένδεδυμένα κατά τον αέρα τοΰ τόπου καί τινε; ήταν εκεί 

εκ τη; γλώσση; κρεμά μενοί ούτοι δε η σαν οί βλασφημοΰντε; την οδόν τη; δικαιοσύνη; καί ύπέκειτο 

αυτοί; πΰρ ©λεγόμενον καί κολάζον αυτού; καί λιανή τι; ην μεγάλη πεπληρωμένη 

16 βορβόρου φλεγομένου εν ω ήσαν άνθρωποί τινε; άποστρέφοντε; την δικαιοσύνην καί έπέκειντο 

αύτοί; άγγελοι βασανισταί. ησαν δε καί άλλοι γυναίκε; των πλοκάμων έξηρτημέναι ανωτέρω τοΰ 

βορβόρου εκείνου τοΰ άναπαγλάζοντο;. αΰτ[αι] δέ ησαν ην προ; μοιχείαν κοσμηθείσαι οί δε συμ- 

αί[ξαντε;ι αυτών τώ μιάσματιτη; μειχία; εκ των ποδών . . . . κ.τάς κεφαλάς 

είγον εν τώ βορβόρΓω.] έλεγον ούκ έπίστευον ένελεύσεθαι εί; τοΰτον τόν τόπον καί 

τού; ©ονεί; έβλεπον καί τού; συνεισότα; αυτού; βεβλημένου; έν τινι τόπω τεθλιμμένω καίπεπληρω- 

αένω ερπετών πονηρών καί πλησσομένους ύπό τών θηρίων εκείνων καί ούτω; τρειρομένου; εκεί έν 

τη κολάζει εκείνη, έπέκειντο δέ αύτοί; σκόληκε; ώσπερ νεφέλαι σκότου;. αί δέ ψυχαί τών πε:ρονευ- 

αένων έστώσαι καί έτοοώσαι την κόλασιν έκείνων τών ©ονέων έλεγον ό θεό; δίκαια σου ή κρίσί;. 

πλησίον δέ τοΰ τόπου έκείνου ειδον ετερον τόπον 

13 τεθλιμμένου έν ό ίχώρ καί ή δυσωδία τών κολαζομένων κατέρρεε καί ώσπερ λίμνη έγίνετο 

εκεί κάκεί έκάθηντο γυναίκε; εχουσαι τόν ίχώρα μέχρι τών τράχηλων καί άντικρύ; αυτών πολλοί 

ιαηίδ άε εε Ιΐευ, εί ά’υηε δευίε νοϊχ ϊΐδ Ιουαϊεηΐ 1ε 5εϊ§ηευι- Όϊευ, ίεηιρίϊδ ά’α11έ§ίε33ε εη εε Ιΐευ. 

Ε: 1ε δεϊ§ηεαΓ ηουδ άϊΐ : « Ο’εδί ϊεΐ 1ε δέ)ουί άεδ Ιιοηιηιεδ μίδΐεδ, νο$.» Εί α Γορροδέ 

ιΐε εε Ιΐευ ]’θη νΐδ υη αυίίε ρευρίέ άε §εηδ Ιιϊεΐεαχ; ε’έΐαϊί ιιη Ιΐευ άε οΜΐϊηιεηΙ, εί Ιεδ §εηδ ςυϊ 

λ- έίαϊεηΐ εΐιάΐϊέδ αΐηδϊ ηυε Ιεδ αη§εδ ςυϊ Ιεδ εΗάίϊαϊεηί έίαϊεηΐ νέίυδ άε νέΐεηιεηΐδ δοιηΐηεδ δεηι- 

ΒΙαΕΙεδ ά ΓαΐηιοδρΗέίε (1ε εε Ιΐευ, εί ςυείηυεδ ηιαυάϊία γ έίαϊεηΐ δυδρεηάυδ ραί Ια 1αη§υε. Ο’έΐαϊεηί 

εειαχ ηυϊ αναϊεηί δίαδρίιέηιέ Ιεδ νοϊεδ (1ε Ια ]υδΐΐεε; υη ίευ Ιηύΐαηΐ εί νεη§ευι Ιεδ εηνείορραίί εί 

Γοη ν νοναϊΐ υη έίαη§ ίηαηιεηδε ίεηιρίϊ άε ίαη§ε δουϊΐΐοηηαηΐε, άαηδ Ιαερυείΐε έίαϊεηΐ ρ1οη§εδ 

εευχ <γυΐ αναϊεηί ρεινειίϊ Ια ΐυδίϊεε, εί άεδ αη§εδ ίοπΐοηηαΪΓεδ δε ΐεηαϊεηΐ αυρίέδ ά’ευχ. ϋεδ 

ίεπίΓηεδ αυδδϊ έίαϊεηΐ δυδρεηάυεδ ραί Ιεδ εΐιενευχ αυ-άεδδυδ άε εεΐίε £αη§ε Εουϊΐΐοηηαηίε; ε έίαϊεηΐ 

εεΐΐεδ <γυϊ δ’έιαϊεηΐ ραίέεδ ρουί 1’αάυΐιέίε, εί εευχ εμΰ αναϊεηί εΐε Ιεδ εοιηρίϊεεδ (1ε Ιευίδ 

είϊηιεδ έίαϊεηΐ δυδρεηάυδ ραί Ιεδ ρϊεάδ.Ια ΐέΐε ρ1οη§εαηΐ άαηδ Ια 6ουε. 

άϊδαϊδ : « ]ε ηε ετογαϊδ ραδ άενοϊι νεηϊί άαηδ εεϊ εηάίοϊΐ », εί )ε νογαϊα Ιεδ ηιευίΐιϊεΐδ εί Ιευίδ 

εοιηρίϊεεδ ]είέδ άαηδ υη εείΐαϊη Ιΐευ τεδδείίέ εί ίεηιρίϊ άε ίερΐϊΐεδ ίέίοεεδ εί Ηατεείέδ ραί εεδ 

6έιεδ εί εηίίειεηυδ 1ά άαηδ εε εΐιάΐϊηιεηΐ. 5υί ευχ ίαηαραϊεηΐ άεδ νείδ εοηιηαε άεδ ηυα§εδ 

οδδευίδ; Ιεδ άηιεδ άεδ αδδαδδϊηέδ αδδϊδίαϊεηί αυ εΐιάίϊπιεηί άε εεδ ηιευίΐίϊείδ. Εί ]ε άϊδ : « Ο 

Οϊευ, ΐοη ϊυ^εηαεηϊ εδί ]υδίε. » Οαηδ 1ε νοϊδϊηα§ε άε εε Ιΐευ, )ε νϊδ υη αυΐίε Ιΐευ ιεδδεπε άαηδ 

1ε<γυε1 υη ρυδ ϊηίεεί άέεουΐαϊΐ άυ εοίρδ άεδ δυρρίίεϊέδ εί ίοπηαϊί εοηιηιε υη ηιαίαϊδ. II δ’γ ίίου- 

ναίϊ άεδ ίεηηηεδ α^'αηΐ άυ ρυδ ϊυδί^υ’αυ εου εί εη ίαεε ά εΐΐεδ υη §ίαηά ηοηιδίε ά εηίαηίδ. 
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παίδες ο. . σα.ωροι ετίκτοντο καθήμενοι εκλαιον καί προήρχοντο εξ αύ.ες πυρός 

και, τας γυναίκας επλησσον κατα τών οφθαλμών. αύται οέ ησαν αρα.υται 

και. εκτρωσασαι. καί έτεροι.καί γυναίκες φλέγόμενοι ήσαν μέχρι του ή μίτους αυτών καί 

βεβλημένοι εν τόπψ σκοτινώ καί μαστιζόμενοι ύπό πνευμάτων πονηρών καί έσθιόμενοι τα σπλάγχνα 

ύπό σκωλήκων ακοίμητων ούτοι δέ ησαν οί διώξαντες τούς δικαίους καί παραδίντες αυτούς καί 

πλησίον εκείνων πάλιν γυναίκες καί άνδρες ματωμένοι αυτών τά χείλη καί κολαζόμενοι καί πεπυ- 

ρωμενον σιοηρον κατά των οφθαλμών λαμβάνοντες. ούτοι δέ ησαν οί βλάσφημησαντες καί κακώς 

είπόντες την οδόν της 

14 δικαιοσύνης καί καταντικρύ τούτων άλλοι πάλιν άνδρες καί γυναίκες τάς γλώσσας αυτών 

ματωμένοι και πύρ φλεγόμενον εχοντες εν τώ στόματι ούτοι δέ ησαν οί ψευδομάρτυρες καί εν έτέοω 

τινι τοπω χάλικες ησαν όξύτεροι ξιφών καί παντός οβελίσκου πεπυρωμένοι καί νυναίκες κα'- άνδο-ε 

Ρά^ ρυπαρά ένδεδυμένοι έκυλίοντο έπ’ αυτών κολαζόμενοι. ουτοι δέ ησαν οί πλουτούντες καί τώ 

πλουτω αυτών πεποιΟότες καί μή έλεήσαντες ορφανούς καί χήρας άλλ' αμελή σαντες τής εντολής τού 

θεού, έν δέ έτέρα λίμνγ μεγάλη πεπληρωμένη ποιου καί αίματος καί βορβόρω άναζέοντες ίστήκεισαν 

ανορες και γυναίκες μέχρι γονάτων ούτοι δέ ησαν οί δανίζοντες καί άπαιτούντες τόκους τόκων αλλά 

ανοοες και γυναίκες από κρημνού μεγάλου καταστρεφόμενοι ήρχοντο κάτω καί πάλιν έλαυνοντο 

υπο τών επικειμένων άναβήναι άνω 

13 επι τού κρημνού και καταστρέφοντο έκείθεν κάτω καί ησυχίαν ουκ εΐχον από ταυτης τής 

κολάσεως. ούτοι δέ ησαν οί μιάναντες τά σώματα έαυτών ώς γυναίκες άναστοεφόμενοί αί δέ μετ’ 
--- » 4 4 I 

αναιεηί έίέ εηίαηΐέδ, έίαΐεηί αδδΐδ ρίευιαηΐ εΐ δ’αναηςαίεηί 3ε.3ε ίεη, ^υΐ Ηαιεείαίεηί 

Ιεδγειιχ άε εεδ ίεηυηεδ. Ο’έίαίεηΙ εεΐΐεδ ςυί.δ’έΐαίεηί ίαίΐ ανοπει; 3’αυίΓεδ. 

' ' · εΐ 1163 ίεηιηιε3 ^Γΰΐέεδ ]υδφΐ’ά ιηί-εοΐρδ έίαΐεηί ρΐοη^έεδ 3αηδ υη Ιΐειι 3ε ΐέπεΗτεδ, εΐιάίίέεδ 

ραι· 3εδ εδρπίδ ιηέεΗαηίδ, εΐ Ιεδ εηίΐαίΐΐεδ ιηαη§έεδ ρατ 3εδ νεΐδ ίηεεδδαηΐδ. Οευχ-ΐά αναίεηΐ 

αεειίδε Ιεδ ]υδΐεδ εΐ Ιεδ αναίεηΐ Πνΐέδ; εΐ ρΐέδ 3’ευχ δε ΐΓουναίεηί επεοτε 3εδ Ηοηηηεδ εΐ ιΐεδ 

ίεηαηιεδ αυχ Ιέντεδ Γοη§έεδ εΐ εοηηηε οΗαΐίιηεηΙ αγαηί 3εναηΐ Ιεδ γευχ υη ίει ΒΓύ1αηι. Ο’έίαίεηΐ 

Ιεδ Βίαδρίιέπιαΐευΐδ εΐ εευχ (}υί αναίεηΐ ΓαίΠέ 1ε5 νοίεδ ιΐε Ια ]υδίίοε. Εΐ εη ίαοε 3’ευχ, ιΐ’αυίΐεδ 

Ιΐοηηηεδ εΐ 3’αυίτεδ Γειηπιεδ 3οηΐ Ια Ιαη-υεέίαίΐ τοη^έε εΐ αναηί 3αηδ Ια ΗουεΗε υη ίευ Βηίΐαηΐ; 

ε’έίαιεηΐ Ιεδ ίαυχ ΐέιηοίηδ. Εΐ 3αηδ υη αυΐτε Ηευ δε νοχαίεηί 3εδ εαίΐίουχ ΒΓΰ1αηίδ ρΐυδ αί§υδ 

ςυε 3εδ ερεεδ ου ςυε 3εδ αι§υί11εδ, δυτ Ιεδεγυείδ, ρουΐ Ιευτ εΗάίίιηεηϊ, τουΐαΐεηί 3εδ Ηοηηηεδ εΐ 

3εδ ίεηυηεδ νέΐυδ 3ε νέΐεηαεηΐδ εη ΙαιηΒεαυχ. Ο’έίαίεηί ΙεδποΗεδ ςυί, δε Ηαηί ά Ιευΐδ τΐεΗεδδεδ, 

η’αναίεηί ραδ ευ ρίΐίέ 3ε 1’οΐρΗεΙίη ηί 3ε Ια νευνε, ηιαίδ αναίεηΐ ηέ§1ί§έ Ιεδ Γεεοηυηαη3αίίοηδ 

3ινΐηεδ. ϋαηδ υη αυΐΐε ιηαηιίδ ρΐεΐη 3ε ρυδ εΐ 3ε δαη§, εΐ Βουϋΐαηίδ 3αηδ εε ιηέ1αη§ε, δε ΐΐου- 

ναιεηΐ 3εδ Ηοηιηιεδ εΐ 3εδ ίεηυηεδ εηίουΐδ ίυδςυ’αυχ §εηουχ. Ο’έΐαίεηΐ εευχ ςυί αναίεηΐ ρΓέΐέ 

3ε Ι’ατβεηί εΐ αναίεηΐ ΐέεΐαηιέ Ιεδ ίηίέΐέίδ 3εδ ίηίεΓείδ. Μαίδ 3εδ Ηοηιηιεδ εΐ 3εδ ίεηυηεδ δε ρΓέ- 

οιριίαιεηί 3υ Ηαυί 3’υη εδεαΐρειηεηΐ εοηδί3έΐαΗ1ε, εΐ έίαΐεηί εΐιαδδέδ αυδδίίόί ραι 1ευΓ5 Βουητεαυχ 

ρουΐ Γε§α§ηεΓ 1ε δοηυηεί 3ε 1’εδεαΐρειηεηί 3 ού ίΐδ δε ρΐέείρίίαίεηί 3ε ηουνεαυ, εοηδεπ-αηί ίου- 

]ουΐδ ΓΗοπ-ευΐ 3’υη ραΐείΐ εΗάίίιηεηΐ. Ο’έΐαίεηΐ εευχ ςυί αναίεηΐ δουίΐΐέ Ιευι ριοριε εοιρδ εη δε 

:9 
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ω αυτών γυναίκες αύτα·. η σαν αί συγκοιμηΟείσαι άλληλαις ώς αν άνήρ προς γυναίκα καί παρά τό 

κρημνώ έκείνω τόπος ην προς πλείστου γενών κακεΐ ίστήκεισαν άνδρες οϊτινες τα-.ς ίδίαις χερσί 

ξόανα έαυτοίς έποίησαν αντί ίΐεοΰ καί παρ εκε'.νο'.ς άνορες ετεοοι. κα'. γυναίκες ραβοους εχοντες κα'. 

άλλήλους τύπτοντες καί μηδέποτε παυόμενοι της το-.αύττ,ς κολάσει,ίς καί έτεροι, πάλιν εγγύς εκείνων 

γυναίκες καί άνορες φλέγόμενοι καί στρεφόμενοι καί τηγανιζόμενοι ουτοι δε ησαν οι άφΟαντες την 

οδόν τοϋ Βεοΰ. 

οοιηροΓίαηΙ εοηιηιε ιίεδ ίεηιιηεδ; ε: 1ε$ ίεηιιηεδ ηπί έϊαΐεηί ανεε ευχ έίαϊεηΐ οεΙΙε-5 ςυϊ δ’έϊαΐεηϊ 

ιιηϊεδ Ιεδ υηεδ αυχ αιιϊϊεδ εοιηηιε ΓΗοηιηιε δ’ηηίΐ α Ια ίειηιηε; εϊ αυρϊέδ άε εε ρΐ'έεΐρΐεε έϊαΐϊ 

ιιη Ιϊεα, 1ε ρΐιΐδ ρευρίέ <1ε ϊοιίδ, ού 5ε ϊεηαϊεηΐ 1ε5 Ηοιηιηεδ φή, άε ΙεμΓδ ρΐΌρϊεδ ηιαίηδ, δ’έίαϊεηΐ 

ίαΐϊ ιΐεδ δίαίυεδ ροιίΓ άΐνϊηίϊέδ ε: αυρϊέδ ιΓευχ ιί’αυΐϊεδ ίεηιπιεδ εϊ ιΓαπίϊεδ Ιιοιηιηεδ ϊεηαηί ιίεδ 

Μϊοηδ εϊ 5ε ίταρραηΐ 1ε$ υηδ Ιεδ αυΐϊεδ, δαηδ ηυε εε εΐιαΐίηιεηΐ εεδδάϊ ]αηιαΪ5; εϊ ά’απϊϊεδ εηεοΐ'ε, 

ιΐαηδ 1ε νοΐδΐηα§ε ιΐε εευχ-εϊ, (Ιεδ Ιιοηιιηεδ εϊ ιΐεδ ίεηιιηεδ ςυΐ Βπαΐαϊεηί, δε ϊοπίαίεηΐ, §π11αϊεηΐ; 

ε’έϊαΐεηϊ εειιχ φΐΐ αναΐεηϊ ρϊοίαηέ Ια νοΐε ιΐε ϋΐευ. 

Εηβη, δΐΐΓ Ια §απΙε ϊηίέπειίΓε άε Ια τεΙΐιίΓε ιΐιι πιαηιΐδεπί, δε ΐϊοιινε εοΐΐέ ιιη ίευΐΐ- 

Ιεΐ οοιινεη ιΐ’ιιηε Βείΐε έεπΐιίΓε εη οηεΐαίε εΐ εριΐ α άύ αρραιΐεηίϊ ά υη 1ί\τε τεηίεΓ- 

ηιαηίΐεδ αείεδ ιΐε δαίηΐ Ιυΐϊεη. 

ΜΑΡΚΙΑΝΟΟ ΕΙΠΕΝ ΙΔΕ ΠΟΟΑ ΟΥ 

ΝΕΠΑΘΟΝ ΠΙΘΩΝ ΟΕ ΑΠΟΟΤΙ1 

ΝΕ ΤΗΟ ΜΩΡΙΑΟ ΚΑΙ ΘΕΟ ΤΟΙΕ ΘΕ 

010 ΑΤΙΜΑΖΩΝΑ ΥΠΙ0ΘΗ1ΤΩ 

5 ΑΠΟ ΑΛΩΝΙ Ο ΘΕΟΟ ΜΕΓΑΟ ΕΟΤΙΝ 

ΑΠΕΚΡΙΘΗ ΙΟΥΛΙΑΝΟΟ ΔΙΚΕΩΟ 

ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΘΕΟΝ ΛΕΓΙΟ ΚΑΙ ΕΝ 

ΤΟΓΤΩ ΦΟΒΟΓΜΑΙΑΚΟΤ 

ΩΝΟΟ ΓΑΡ ΑΝΕΙΙΙΘΥΟ 

10 ΑΠΟΛΛΙ ΤΗΝ ΕΑΤΤΟΤ ΨΥΧΗΝ 

ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΚΛΗΘΗ 

ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΕΙΔΩΟ ΕΑΥΤΟΝ ΝΟΥ 

ΘΕΤΗΟΟΝ ΕΙΝΑ ΜΗ ΚΑΚΩΟ Α 

ΠΛΛΛΛΗΟ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΟΛΑΟ ΤΑΟ 

15 ΠΟΛΙΟ ΑΟΟΧΗΜΟΝΩΝ ΠΕΟΡΙΗΛ 

ΘΕΟ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΛΕΟΘΗΟ ΙΟΥΛΙΑ 

ΝΟΟ [ΕΙ]ΠΕΝ ΟΥ ΔΥΝΑΜΕ ΤΟΝ ΘΕ 

ΟΝ ΚΑΤΑΛΙΨΕ ΜΑΡΚΙΑΝΟΟ ΕΙΠΕΝ 

ΠΑΤΗΡ ΟΟΥ ΕΙΜΕΙΚΑΙΝΟΥ ΘΕΤΩ 

20 ΟΕ ΑΝΑΟΧΟΥ ΜΟΥ ΩΟ ΠΑΤΡΟΟ ΟΟΥ 

ΚΑΙ ΟΩΟΟΝ ΟΟΥ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑΝ 

ΑΡΚΕΟΘΗΤΙ ΟΟΑΟ ΒΑΟΑΝΟΥΟ 
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1α:5 ηιαίέπαυχ δοηί ΐιηροΓίαηΐδ; ΓηαίηΙεηαηΐ ςυ’ΐΐδ δοηί ά Ια (Ιϊδροδΐίΐοη (Ιεδ 

δαναηΐδ ηιοη τόΐε εδΐ ΐεπτιΐηέ. ΟοΓηηιε ]ε η’αϊ ηυΐΐε ρΓέΐεηΐΐοη ά Ια ςυαίϊΐε 

(ΓΗεΙΙέηΐδίε, ϊ’εδρέΓΟ ςα’οη δ£Γα ΐηι!υ1§εηΐ ροιίΓ Ιοδ ΐιτιροΓίεοΐίοηδ Λε οε ΐΓαναϋ. 

}’αΐ νΐδέ αναηΐ ΐουί ά είτε εχαοΐ; ί’εδρεΓε 1’ανοΐΓ έίέ. 

Ι^ε Οαικε, ηονειηΙ?Γ£ 1891. 





Ι/ΕνΑΝΟΙΙΕ & ΕΑΡΟΟΑΕΥΡ5Ε ϋΕ ΡΙΕΡΚΕ 

ΙΕ ΤΕΧΤΕ ΟΚΕΟ ϋυ ΙΙΥΚΕ ϋΈΝΟΟΗ 

ΑΡΡΕΝϋΙΟΕ 

Ρεδ ίεχίεδ άοηΐ ηουδ (Ιοηηοηδ 1ε ίαε-δΐιτιίΐε οηΐ έίέ ρυΜΐέδ ρουΓ Ια ρΓεΕπΐέτε 

ίοΐδ ϊεΐ ιηέηιε ραΓ Μ. Βουπαηί (ΐ. IX, ίαδε. ΙεΓ, ρ. 93 55·)· 

Οείίε ρΓεΓηϊέΓε έάΐίΐοη α βεδοΐη άε ςυείςυεδ Γεείΐβεαίΐοηδ. Οη δ’εχρίΐςυεία Ιεδ 

ίαυΐεδ φα’εΐΐε εοηίΐεηί, ΙοΓδηυ’οη δαυΓα εοιηιηεηΐ α έίέ εχέευΐέε Ια εορΐε δυΓ 

Ιαφαείΐε εΐΐε α έίέ ίαϊίε. Μ. Βουπαηί Γεευί 1ε ηιαηυδεπΐ φαείςυε ίειηρδ αρΓέδ Ια 

άέεουνεηε : ΐΐ εη Γεεοηηυΐ αυδδϊίόί ΓίιηροΠαηεε, 1ε ΐΓαηδεηνΐί Γαρΐάειηεηΐ, ρυϊδ 

1ε Γειηΐΐί; ΐΐ ηε 1ε τενΐί ρΐιΐδ εΐ, ςυαηά ΐΐ δε (ΙέεΐεΙα ά 1ε ρυΜΐεΓ, η’ευί (Ιεναηί Ιυΐ 

ςυε δα ρΓεηιΐέΓε εορΐε ίαϊίε ά Ια Ηάίε. Ουαηά, ρΐυδ ΐαΓεΙ, 1ε ηιαηυδεπΐ τειίενϊηί 

αεεεδδΐΜε, ϊΐ ηε ρυΐ φΐ’γ νέπίΐεΓ ςυείψαεδ ραδδα§6δ; ΐΐ αυΐαϊί ιΐύ δαηδ άουίε (ΙΐίϊεΓεΓ 

εηεοΐ'ε Ια ρυΜΐεαίΐοη, ιτιαϊδ ϊΐ Ιυΐ δεπιΜα ςυε Ιεδ Γείαπίδ αναΐεηί ΐΓορ (ΙιΐΓέ εΐ ΐΐ 

δε ιΐέεΐίΐα ά’αυίαηί ρΐυδ αίδέιηεηΐ ά (ΙοηηεΓ δα εορΐε ηυ’ΐΐ εδρέίαίΐ ν ]θΐηιΐΓε ά Ιοτεί 

άέΐαΐ Ιεδ ίαε-δΐηυΐε άυ ηιαηυδεπΐ. Ιεΐ εηεοΓε Ιεδ εΐέΐαΐδ οηί έίέ ρΐηδ 1οη§δ φα’ΐΐ ηε 

δ’γ αίίεηάαΐί, ρουΓ άεδ ΠΊΟίΐίδ δυΓ Ιεδςηεΐδ ΐΐ η’γ α ρΐυδ Ιΐεη (1ε ΓενεηΪΓ. 

Οε δοηί εεδ £αε—δΐηαΐΐε, εχέευΐέδ (1'αρίέδ ιΐεδ ρ1ιοΙθ£Γαρ1ιΐεδ ρπδεδ αυ Γηυδέε βε 

ΟΐζέΗ, ηυε ηουδ ρίέδεηίοηδ αυΐουπΡΙαυΐ αυ ρυΜΐε. Νουδ Ιεδ ανοηδ ίαΐΐ ρΓέεέάεί Λε 

φΐείφίεδ ηοίεδ άεδίΐηέεδ ά εοηιρΙέίεΓ ου ά εοπΐ^εΓ Γέάΐίΐοη <1ε Μ. Βουπαηί. 

Οη ΙίουνεΓα ά’αίοοιεί Ια ΐΓαηδεπρίίοη εοηιρίέΐε (Ιεδ ίτα&ιηεηΐδ (1ε Γέναηβΐΐε εί Λε 

Γαροεαίγρδε (1ε Ρΐείίε : Ιεδ ραπΐεδ άυ ίεχίε ηιΐδεδ εηίίε εΓοεΙιείδ δοηί εεΐΐεδ ςυΐ, 

η’έΐαηί ραδ αδδεζ άΐδίΐηείεδ δυΓ Ιεδ έριτυνεδ, οηΐ έίέ τερΓΟιΙυΐίεδ (1’αρτέδ Ια εορΐε 

(1υ ρΓεηιΐει· έάΐίευΓ δαηδ ρουνοΐι- έίΓε νέπήέεδ. ΡουΓ ίαεΐΙΐίεΓ Ια Ιεείυιε, οη α 

29 
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δέραίέ Ιεδ ηιοϊδ Ιεδ υηδ βεδ αυίίεδ; 1ε ηιαηυδεπί Ιυϊ-ηιέηιε, ά ρατΐ Γαροδίπαρβε 

(εηιρίογέε ιιηε ίοΐδ, αρτόδ 1ε ηοιη ρΓορΓε βε μαριαι!, ρ. 8, 1. ι6) εί Ιεδ βοιώΐεδ 

ροΐηίδ Γπίδ ςυείηυείοΐδ δΐΐΓ Ιεδ ι εί υ ΐηΐίΐαυχ, ηε ρΓέδεηίε αυειιη δί§ηε αίβαηί 1ε 

ΙεείευΓ ά ϋίδΐΐη^ιαεΓ Ιεδ ιηοίδ ου Ιεδ ρΐιηΐδεδ (υη δευΐ ροϊηί, λ Ια βη βε Γέναηβΐΐε). 

ιεδ αβΓένίαΐΐοηδ βοηί α υδέ 1ε εορΐδίε οηί έίέ Γεδρεείέεδ : 

ανος, ανοι, ανων, ανους = άνθρωπος, οίο... 

χς, χυ, κν, οκς = κύριος, είς.ό κύριος, 

ΪΪ7, οθς, χνΟν = θεού, ό θεός, κύριον θεόν, 

υη ιίΐΐΐ ρουτ Ιο ν ΪΙ Ια Ηη άεδ Κ§ηε5, ηιέηιε αυ ηιίΐϊεη ά’υη ηιο£. 

Οη α ίικϋςυέ εη ηοίε Ιεδ εαδ ού Ια ΙείίΓε α έίέ, δοϊί ραΓ 1ε δεηβε Ιυϊ-Γηέηιε, δοϊί 

ραΓ υη εοΓΓεείειίΓ, α]ουίέε αυ-βεδδυδ βε Ια ϋ§ηε. Οη τειυαΓςυεΓα Ια ίοιτηε ραΓίΐ- 

αιϋέΓε βε Γυ ά Ια βη (Ιεδ Ρ&ηεδ 17, 5 εΐ ι6, ιη. ϋαηδ 1ε βεπιίεΓ υιοί βε Ια ρα§ε ιη, 

ϊΐ δεηιΗε ι^υ’ϊΐ αΐί έίέ ίαίΐ υδα§ε βυ ρΓοεέβέ β’αβΓένΐαίΐοη ςυΐ εοηδΐδίαΐί ά αεεοΙΙεΓ 

Ιεδ ΙεΐΐΓεδ βηαίεδ. 

ιεδ ραδδα^εδ εθΓΠ§έδ οηΐ έίέ έ^αΐεηιεηΐ δί^ηαΐέδ εη ηοίε. 

ΡουΓ 1ε εαΓαείέΓε βε 1’έεπίυΓε, οη εοπιραΓεΓα ανεε ίηιΐΐ Ιεδ ΐαΡΙεδ ραΙέο^Γα- 

ρβϊι^υεδ βτεδδέεδ ραΓ Μ. Βαϋΐεί (ΜέηιοΪΓεδ, ΐ. IX, ί. I, ρ. 88) ρουΓ 1ε ραργτυδ 

Γηαΐΐιέηιαΐί^υε βΑΙνΗηιβτι. Α ηοίεΓ υη ι αβδεπί (6, 14) εΐ, βαηδ Ια ηαειτιε 1ΐ§ηε, 

υη η ροΐηίέ. 

1’αδρεεί §έηέΓα1 βε εείίε ρατίίε βυ ηιαηυδεπί εδΐ εεΐυί β’υηε εορΐε εοιίΐαηίε. 1ε 

ραΓεΗεηαίη δυΓ Ιεςυεί εΐΐε α έίέ ίαΐίε αναΐί έίέ, δεηιβίε-ί-ΐΐ, βέ)ά υίϋίδέ ρΓέεέβεηι- 

εηεηΐ: εη εεΓίαϊηδ εηβΓοΐίδ, οη βΐδίΐη^υε βεδ τεδΐεδ β’έεπίυΓε ηααΐ είΐαεέδ; οη 

τειτιαΓςυεΓα ηοίαηαηιεηί ρα§ε 3, εηίεε Ιεδ 1ΐ§ηεδ 3 εί 6 υη υ, εηίεε Ιεδ 1ΐ§ηεδ 

6 εί 7 υη ω εΐ υη - (?). II ηε ίαυί ραδ εοηίοηβΓε εεδ ίηαεεδ ανεε Ιεδ Ιεΐΐτεδ ηυϊ 

οηί ίΓέδ β-έςυεηαΓηεηΙ ίΓαηδραπι β’υηε ρα§ε ά 1’αυίΓε. 
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ι° ΓηίξηκηΙ άβ ΓέναηρΙβ άΰ Ρίεηε. 

Ραοε 2. τ . . οε ϊουδαιων ουδεις ενιψατο τας μειρας ουδέ 

ηρωδης ουοε εις των κριτών αυτου κ.... βουληΟεντω 

νιψασΟαι ανεστη πειλατης και τότε κελεύει ηρωδης 

ο βασιλεύς παρ. . .μφΟηναι τον κν ειπων αυτοις οτι 

5 [οσα] εκελευσα ϋμιν ποιησαι αυτω ποιήσατε ιστηκει δε 

εκεί ϊωσηφ ο φίλος πειλατου και του κυ και ειδως οτι 

[στα]υρισκειν αυτόν μελλουσιν ηλθεν προς τον πειλατον 

Μι ητησε το σώμα του κυ προς ταφήν και ο πειλατος πευ. 

ψας προς ηρωδην ητησεν αυτου το σώμα και ο η ρω δη ς 

10 ίε?γ]] α^ελφε πειλατε ει και μη τις αυτόν ητηκει ημείς 

αυτόν εΟαπτομεν επει και σαββατον επιφωσκει γεγρα 

πται γαρ εν τω νομω ήλιον μη δυναι επι πεφονευμενω 

και παρεοωκεν αυτόν τω λαω προ μιας των άζυμων 

της εορτής αυτών οι δε λαδοντες τον κυ ωθούν αυτών 

15 τρέχοντες και ελεγον συρωμεν τον ϋιον του Ου εξουσίαν 

αυτου εσχηκοτες και πορφύραν αυτόν περιεδαλλον και εκα 

Οισαν αυτόν επι καΟεδραν κρισεως λεγοντες δικαίως κρίνε 

βασιλεύ του ισραηλ και τις αυτών ενεγκων στέφανον 

ακανΟινον εΟηκεν επι της κεφαλής του κυρίου 

Ραοε 3· [και ετεροι εσ]τωτ[ες ε]νεπ[τυον αυτου ταις οψεσι και] 

άλλοι τας σια[γόνας] αυτου εραπισαν ετεροι καλαμω 

ενυσσον αυτόν και τινες αυτόν εμαστιζον λεγοντες 

ταυτη τη τιμή [τι]μησωμεν τον υιόν του Ου και η[νεγκον] 

5 δυο κακούργους και εσταυρωσαν ανα μέσον αυτ[ων τον -λν] 

αυτός δε εσιωπα ως μηδέν πονον εχων και οτ[ι εωρθω 

σαν τον σταυρών επέγραψαν οτι ουτος εστιν ο [βασιλεύς 

του ισραηλ και τεθεικοτες τα ενδύματα εμπ[ροσΟεν] 

Ρα8ε 2, 1. ι. τ.. : αΑβ 5ΠΓ 1ε ρίκΗοηΐη. -2. ουδέ Κί : ΙεαυΓε άοιηευεε : ρευ:-έΐΓε ουδέ τ, 
ιΐιι τ ηιαηι]ΐιο. — κ.... : 1ε$ 1εΐΐΓε$ ιηαηςιΐίΐη1ε$ Βεηιβίεηΐ έίΓε αιμη 

-<ον: Ια Ιιαηιρε 
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αυτου διεμερισαντο και λαχμον εβαλον επ [αυτοις] 

ίο εις 6ε τις των κακουργών εκείνων ωνειοησεν 

αυτους λεγων ημείς οια τα κακα α εποιησαμεν ουτω 

πεπονΟαμεν ούτως οε σωτηρ γενομενος των ανων 

τι ηδικησεν ϋμας και αγανακτησαντες επ αυτω εκε 

λευσαν ινα μη σκελοκοπηθη όπως βασανιζόμενος 

15 αποθανοι ην οε μεσημβρία και σκοτος κατεσ/ε 

πασαν την ιουδαιαν και εθοουβουντο και ηγωνιων 

μηποτε ο ήλιος εου επειδή ετι εζη γεγραπται αυτοις 

ήλιον μη δυναι επι πεφωνευμενω και τις αυτών 

Ραοη μ ειπεν ποτίσατε αυτόν [χ]ολην μετά οςους και κερά 

σαντες εποτισαν και επληρωσαν παντα και ετε 

λειωσαν κατα της κεφαλής αυτών τα αααοτηυ.α 

τα περιηρχοντο οε πολλοί μετά λύχνων νομιζον 

5 τες οτι νυς εστιν επεσαντο και οκς ανεβοησε 

λεγων η δυναμις μου η δυναμις κατελειψας με 

και ειπων ανεληφθη και αυτός ώρας διεραγη το 

καταπέτασμα του ναού της Ιερουσαλήμ εις δυο 

και τότε απεσπασαν τους ήλους απο των γείρω 

ίο του κυ και εΟηκαν αυτόν επι της γης και η γη πα 

σα εσεισΟη και φοβος μεγας εγενετο τότε ήλιος 

ελαμψε και ευρεθη ωρα ένατη εχαρησαν δε 
'Ν Λ ΙΝ 

οι ιουοαιοι και οεοωκασι τω ίωση© το σιυμα 

αυτου ινι αυτό θαψη επειδή Οεασαμενος ην οσ 

15 α αγαθα εποιησεν λαβών δε τον κύριον ελουσε 
-, > Λ 

και είΛησε σινΟονιν και εισηγαγεν εις ιοιον 

τάφον καλουμενον κήπον ιωσηφ τότε οι Ιουδαίοι 

και οι πρεσβυτεροι και ο ιερείς γνοντες οιον 

Ραοε 5 κακόν εα υτοις εποιησαν [η]ρξ[α]ντο κοπτεσθα[ι] 

και λεγειν ουαι ταις αμαρτιαις ημών ηγγισεν 

η κρισις και το τέλος Ιερουσαλήμ εγω δε μετά τω 

Ρ3£ε 4, 1. 5· επεσαντο, εύτονε : 1ε κπΙκ αναίΐ εοηιιηεηεέ εσα - ιι. εγενετο, εοττεαίοη ρουτ εγενε 
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εταίρων μου ελυπουμην και τετρωμενοι κ ατα δια1 

5 νοιαν εκρυδομεΟα εζητουμεΟα γαρ ύπ αυτών 

ως κακουγροι και ως τον ναόν θελοντες εαπρησα» 
ι ·Ι 

Λ 

επι οε τουτοις πασιν ενηστευομεν και εκαίθεζοαε Οα 

πενΟουντες και κλαιοντες νυκτος και τιυιεοασ 

εως του σαδδατου συναχΟεντες οε οι γραμματείς 

ΙΟ και φαρισαιοι και πρεσδυτεροι προς αλληλους άκου 

σαντες οτι ο λαός απας γογγύζει και κόπτεται 

τα στηΟη λεγοντες οτι ει τω θανατω αυτου ταυτα τα 

μέγιστα σημεία γεγονεν ιοετε οτι ποσον δίκαιος 

εστιν εφοβηθησαν οι πρεσβυτεροι και ηλΟον 

15 πΡ°ν πειλατον οεομενοι αυτου και λεγοντες 

παραοος ημιν στρατιωτας ινα φυλάξω το ανηαα 

αυτου επι τρεις ημ.... μηποτε ελΟοντες 

Ραοε 6 οι μαΟηται αυτου κλεψωσιν αυτόν και υπολαβη 

ο λαός οτι εκ νεκρών ανεστη και ποιησωσιν 

ημιν κακα ο οε πειλατος παραδεδωκεν αυτοις 

πετρώνιον τον κεντυριωνα μετά στρατιωτον 

5 φυλασσειν τον τάφον και συν αυτοις ηλΟον 

πρεσδυτεροι και γραμματείς επι το μνήμα και 

κυλισαντες λίθον μεγαν κατα του κεντυριωνος 

και των στρατιωτών ομου παντες οι οντες εκεί 

εΟηκαν επι τη Ουρά του μνήματος και επε/ρεισαν 

ίο επτά σφραγίδας και σκηνην εκεί πηξαντες 

εφυλαςαν πρωίας δε επιφωσκοντος του σαδ 

δατου ηλθεν οχλος απο Ιερουσαλήμ και της πε 

χώρου ινα ιδωσι το μνημειον εσφραγισμενο 

τη οε νυκτι ηι επεφωσκεν η κυριακη φυλασσον 

15 των των στρατιωτών ανα δυο δυο κατα φρουρά 

μεγάλη φωνή εγενετο εν τω ουρανω και ειδο 

ανοιχΟεντες τους ουρά.ους και δυο ανδρας 

Ραοε γ κατελθοντας εκειΟε πολύ φέγγος έχοντας 

και εγγισαντας τω ταφώ ο δε λειΟος εκει'νος 

:ερι 
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ο βεβλημένος επι τη Ουρά αφ εαυτου κυλ'ισΟεις] 

επεχωρησε παρα μέρος και ο τάφος ενοι[γη] 

5 και αμφοτεροι οι νεανίσκοι εισηλΟον ιοιοντες) 

ουν οι στρατιωται εκείνοι εςυπνισαν τον κΓεντυ] 

ριωνα και τους πρεσβυτερους παρησαν γαρ και [αν οι] 

φυλασσοντες και εξηγούμενων αυτών α ειδ[ον| 

~αλιν ορασιν εξελΟοντος απο του τάφου τρεις 
Λ X 

10 ανΟρες και τους όυο τον ενα υπορθουντας και 

σταυρόν ακολοΟουντα αυτοις και των μεν δυο 

την κεφαλήν χωρούσαν με/ρι του ουρανου 

του οε χειρατωτουμενου υπ αυτών υπερβαινου 

σαν τους ουρανούς και φωνή ηκουον εκ των 

15 ουρανών λεγουσης εκηρυξας τοις κοινωμενοις 

και υπακοη ηκουετο απο του σταυρου τιναι συνε 

σκεπτοντο ουν αλληλοις εκείνοι απελΟειν 

I αοε 8 και ενφανισαι ταυτα τω πειλατω και ετι διανοουαε 

ων αυτών φαίνονται παλιν ανοιχθεντες οι ουρανοί 

και ανος τις κατελΟον και εισελΟων εις το μνήμα 
Λ 

.αυτα ιοοντες οι περί τον κεντυρωνα νυκτος εσπευσαν 

5 ~ρος πειλατον αφεντες τον τάφον ον εφυλασσον και 
Υ ι> 

εςηγησαντο παντα απερ ειοον απανιωντες μεγαλως 

και λεγοντες αληθώς υιός ην Ου αποκριθεις ο πειλατος 

εφη εγω καθαρεύω του αίματος του ϋιου του Οεου ημιν δε 

τούτο εοοξεν ειτα προσελθοντες παντες εδεοντο αυτου 

ίο και περεκαλουν κελευσαι τω κεντωριων και τοις στρατιω 

• αις μηοεν ειπειν α ειοον συμφέρει γαρ φασιν ημιν 

οφλησαι μεγιστην αμαρτίαν έμπροσθεν του Οεου 

και μη εμπεσειν εις χειρας του λαού των ιουδαιοιν 

και λιθασθηναι εκελευσεν ουν ο πειλατος των κεν 

ΐ5 τυριών και τοις στρατιωταις μηδέν ειπειν ορθού δε 

της κυριακης μαριαμ’ η μαγδαλινη μαθήτρια του κυ 

Ρα§ε 7» I- ι6. τιναι : Ια Ιεαιιτε τιν ε$ι ιίουίειίδε. 
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φοβούμενη οια τους ιουδαιους επειδη εφλεγοντό 

Ραοε 9· υπο της οργής ουκ εποιησεν επί τιυ μνηματι του κϋ 

α ειωΟεσαν ποιεν αι γυναίκες επί το-.ς αποβνησκου σι 

και τοις αγαπωμενοις αυταις λαγούτα μεΟ εαυτης τας φιλ αςι 

ήλθε επι το μνημειον οπού ην τεθείς και εφοβουντο 
- > Λ - 

> μη ιοωσιν αυτας οι ιουίαιοι και ελεγον ει και υ,τι εν ε 

κείνη τη η αέρα η εσταυρωΟη εδυνηθημεν κλαυσαι 

και κοψεσΟαι και νυν επι του μνήματος αυτου ποιησωι/,ε 

ταυτα τις οε αποκυλισει ημιν και τον λίθον τον τεΟεντα 

επι της Ουράς του μνημείου ινα εισελΟουσαι παρακαθεσ 

ίο θωμεν αυτω και ποιησωμεν τα οειιλοαενα αέναο ''αο 

ην ο λίθος και φοβουμεθα μη τις ημάς ιδη και ει μη ου 

ναμεθα καν επι της Ουράς βαλωμεν α φερομεν εις 

μνημοσύνην αυτου κλαυσομεν και κοψομεΟα εως 

ελΟωμεν εις τον οίκον ημών και απελΟουσαι ευρον 

15 τον τάφον ηνεωγμενον και προσελΟουσαι παρεκυ 

ψαν εκεί και ορωσιν εκεί τινα νεανίσκον καθεζο 

μενον μεσω του τάφου ωραιον και περιβεβλγιιχενό 

Ραοε ιο στολήν λαμπροτατην οστις εφη αυται οτι ήλθα 

τε τινα ζητείτε μη τον σταυρωθεντα εκείνον 

ανεσ^η και απηλθεν ει οε μη πιστεύεται παρακυ 

ψατε και ιοατε τον τοπον ένθα εκειτο οτι ουκ εστιν 

5 ανεσ.η γαρ και απηλθεν εκεί οΟεν απεσταλη 

τότε αι γυναίκες φοβηθείς εφυγον ην οε τελευταία 

ήμερα των άζυμων και πολλοί τινες εξηργοντο 

ϋποστρεφοντες εις τους οίκους αυτών της εορτής 

παυσαμινης ημείς οε οι οωδεκα μαΟηται του κυ 

ΙΟ εκ^αιομεν και ελυπουμεΟα και έκαστος λυπουμενος 

οια το συμβάν απηλλαγη εις τον οικον αυτου εγω οε 

σιμών πετρος και ανδρεας ο αδελφός μου λα 

Ρ3£6 9, ι. 7· «ηησαψε: Ια ιΙεηιίώΓΟ Ιειηχ η’ε$ΐ ρα3 Ηεπ άώίηαε. 

(1ε Ια Ιί^πε. 
Ρ.ι§ε ίο, 1. 4- ίχίΐτο : το ε3ι έςπι αυ-(1ε$5ΐΐϊ 
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Κοντές ημών τα λινά απηλθαμεν εις την Οαλ 

λασσαν και ην συν ημιν λευεις ο του αλφαιου ον κς 

2° Ρταξηκηΐ ά Γαροοαίνρχ άε Ρπητ. 

Ραοε ΐ9· πολλοί ες αυτών εσονται ψευδοπροφηται και οδούς και 

οογματα ποικίλοι της απώλειας όιοαζωσιν εκοινοι δε 

υιοί της απώλειας γενησονται και τότε ελευσεται οΟς 

επι του πιστούς μου τους πινωντας και διψον. . . και 

5 θλιβομενους και εν τουτω τω βιω τας ψυγας εαυτών 

οοκιμα,οντας και κρίνει τους υιους της ανοριιας και 

προσθεις οκς εφη αγωμεν εις το ορούς ευξωμεθ. 

απερχόμενοι δε μετ αυτου ημείς οι δώδεκα μ . 0 . ται 

εόεηΟημεν όπως οειςη ημιν ενα των αδελφών 

ίο ημών όικαιων των εςελθοντων απο του κοσμου 

'./α ιοωμεν ποταποι εισι την μορφήν και Οαρσησαν 

,ι, ι.αραθαρσυνωμεν και τους ακουντας ημών α νους 

και ευχόμενων ημών αφ. . φ. . . ονται δυο ανδρες 

=.σ .ω .ες ί,μ,.ροσθε του κυρίου προς ο . . ουκ εδυνηΟη 

15 μεν αντιβλεψαι εξηρ . ετο γαρ απο της οψεως αυτω 

ακτιν ως ήλιου και φωτινον ην αυ.ένδυμα οποί 

ον ουδέποτε οφθαλμός &.. στομχ 

δυναται εξηγησασθαι η κ. Λ τγ,ν 

οοξαν ην .νεοεδυντο και το καλ.εως 

Ραοε ι3. αυτών ους ιοοντες εθαμδωΟ η μεν τα μεν γαρ 

σώμα .α αυτών ην λευκοτερον πασης μιονος 

και ερυθροτερα παντός ροοου συνεκεκρατο δε το 

ερυθρόν αυτών των λευκών και απλώς ου δύναμαι 

Ρ. 19, 1. 2. αρΓ65 απώλειας, Ιααιηε ςυϊ εχϊ$ΐαϊΐ άέμ Ιοηςυ’α έίέ εορίεε Γαροεφρίε ; ϋ. 1. 3, αρτες τότε, 1. 8, 

άρτε* οε, ει 1. 9 εηΐτε δει ει ξη — 4. πινωντας, ϊακΗατβε : 1ε ΒεπΙε αναΐΐ εοπιπιεηεέ πισ (άε -ιστούς). — 6. και(2«) : 

ι εη 5ϋΓε1ΐ2Γ§ε 5ΐιΓ αη ς — ι8. Ρεχ άευχ ρτειπίέτεί Ιείΐτεϊ άε Ια Ιααιηε ραταΐδδεηΐ είτε αρ — ι9. . νεδεουντο : 1ε 

Ι<” ν’ ρΓεεεί1ε ^υηε ΙειΐΓε Ίυι ί1εναι1 ε[Γε “η ε, 651 έεπί αιι-άεδδΐΐδ άε Ια %ηε. — καλ : Ια Ιεητε χυϊναηΐε ραταίι 
είτε ω οιι α. 
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5 εςηγησασθαι το κάλλος αυτών η τε γαρ κόμη αυτών 

ουλή ην και ανΟερα και επιπρεπουσα αυτών τω τε προ 

σωπω και τοις ωμοις ώσπερ εις στέφανος εκ νάρδου σ 

τα/υος πεπλεγμενος και ποικίλων ανθών η ωσ 

περ ίρις εν αέρι τοιαυτην ην αυτών η ευπρεπεια ιοο 

ίο τες ουν αυτών το κάλλος έκθαμβοι γεγοναμεν προς 

αυτους επειδή αφνω εφανησαν και προσελθων 

τω κω ειπον τινες εισιν ουτοι λεγει μοι ουτοι [ε]ισιν 

οι αδελφοί ημών οι δίκαιοι ων η θελήσατε τας 

μορφας ιδειν καγω εφην αυτω και που εισι παντες 
Ο 

15 οι όικαιοι η ποιος εστιν ο αιών εν ω εισι ταυτην ε/ον 

τες την οοξαν και οκς εδειξε μοι μεγιστον ^ωρον 

έκτος τουτου του κοσμου υπέρλαμπρου τω φωτι 

και τον αέρα τον εκεί ακτίισιν ήλιου] κατα 

λαμπομενον 

Ραοε 17. και την γην αυτήν ανθούσαν αμαραντοις ανθεσι 

και αρωμάτων πληρη και φυτών ευανθων 

και άφθαρτων και καρπόν ευλογημένου φερον 

των τοσουτον δε ην το άνθος ως και εφ ημάς εκεί 

5 θεν φερεσθαι οι δε οικητορες του τοπου εκείνου 
<> ^ ^ _ 

ενοεουμενοι ησαν ενόυμα αγγέλων φωτινω 

και ομοιον ην το ενουμα αυτών τη γωρα αυτών 

άγγελοι 6ε περίετρεχον αυτους εκεισε Ίση δε ην 

η οοςα των εκεί οικητορων και μια φωνή τον κνθν 

ίο ανευφημουν ευφραινόμενοι εν εκεινω τω τοπω 

λεγει ημιν ο κύριος ουτος εστιν ο τοπως των ν.ργερω 

υμών των οικαιον ανων ειοον δε και εταίρου τοπω 

κανταντικρυς εκείνου αυχμηροντων και ην τοπος 

κολ . σεως και οι κολασζομενοι εκεί και οι σγολαζον 

Ρα§6 ι8, 1. 18-19. αηιέήεαΓε αα πιοηιεηι οα ία: εορίέε 1’αροεα1γΡ5ε. - ι9. Εα 1ϊ8ηε ι9 η’α ρα έιΓε 

ΡΓθ1οη§έε ΐ^η’αα Βοαί άε Ια ρα§ε ραιχε 9αε Ια 1ί8ηε ι8 ε* έετήε εη άεεεεηώω. - Ρα§ε ι7> 1 ίο ανευ-η.ουν · 

ί Ρ” 13 ^ - Η. ι/ολαζοντε; : χ «π**# 5ΠΓ οη χ, ρεα^Γε ραπ’πηε ααίΓε (ίϊ 
αερα55ε ϋεαιιοοαρ Ια 1ι§ηε : εε ςιιί η’ε$ι ρα$ οοηίοπηε αιιχ ΕαΒίωάεϊ άε ηοίΓε εορΐϊΐε). 

30 
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ΐ5 τες άγγελοι σκοτινον ειχον αυτών ενδεδυικενα 

κατα τον αέρα του τοπου και τινες ησαν εκεί εκ της 

γλωσσης κρεαααενοι ουτοι δε ησαν οι βλασφη 

αουντες την οδον της διοκαιοσυνης και υπεκει 

το αυτοις πυρ φλεγοαενον και κολαζον αυτους 

20 και λιανή τις ην ικεγαλη πεπληρωρ,ενη 

Ραοε ι6. 3ορβορου φλεγοικενου εν ω ησαν ανοι τινες αποστρε 

φοντες την δικαιοσύνην και επεκειντο αυτοις άγγελοι 

βασανισται ησαν δε και άλλοι γυναίκες των πλοκααω 

εξηρτηαενα ανωτέρω του βορβορου εκειν . . του 

5 αναπαολαζοντος αυτ . . . ε ησαν ην προς μοιχείαν 

κοσαηθεισαι οι δε συμικιγ . . . ες αυτών τω αιασαα 

τι της ριειγιας εκ των πόθων . . · . κ.αι 

τας κεοαλας ειχον εν τω βορβορ.ρ. 

ελε'Όν ουκ επιστευο(κεν ελευσεθαι εις τούτον τον 

ίο τοπον και τους φονεις εβλεπον και τους συνειδοτας 

αυτοις βεβληαενους εν τινι τοπω τεθλΐ|κ[κενω και 

πεπληρωαενω ερπετών πονηρών και πλησσομενους 

υπο των θηρίων εκείνων και ουτω στρεφοαενους εκεί 

εν τη κολάζει εκείνη επεκειντο δε αυτοις σκωληκες 

ΐ5 ώσπερ νεφελαι σκοτους αι δε ψυχαι των πεφο 

νευ(κενών εστωσαι και εφορωσαι την κολασιν 

εκείνων των φονεων ελεγον οθς δίκαια σου 

η κρισις πλησίον δε του τοπου εκείνου ειδον 

ετερον τοπον 

Ραοε ΐ)· τεθλιικα . νον εν ο ιχωρ και η ουσωοια των κόλα 

ζοικενων κατεροεε και ώσπερ λιανή εγινετο εκεί 

κακει εκαθηντο γυναίκες εχουσαι τον ιχωρα [κεχρί 

των τραγηλ . . και αντικρυς αυτών πολλοί παιοες 

Ρα§£ 17, 1. ι6. τον : ν αιι-(1ε55ΐΐ5 (1ε Ια 1ϊ§ηε. — 19-20. Εααιηε αηάεηηε αρτέδ πυρ ει αρνέ5 λίμνη. 

1. 2. δικαιοσύνην : χ 5ϋΓεΗαΓ§έ ($ιιγ ππ ο?). — 3· βασανισται : σα αυ-(3ε55ϋ5 εΐε Ια 1ί§πε. — 5· ανατ 

- 5ϋΓε1ιαΓ§έ; 1ε ςορϊδίε αναϊΐ εοπππεπεέ ανα© — 12. πλησσομ.ενους : ς ίΐηαΐ αυ-(3ε5$ιΐ5 άε ου 15 

χαι Ιααιηε αηάεηηε (1αη5 1ε ραπάιεπιϊη. — 19· εί· Ρ· ιδ, 1. Ι9· 

— Ρα^ε ι6, 

αφλαζοντοζ : 

Εηιτε ψυ ει 
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Ραοε 

Ρα§6 15, 1. 

5 0.άωροι ετ . κτοντο καΟημενοι εκλαιον και 

πΡ2ιγ)ΡΧον""ί' εΡ αυ.ες πυρος και τας γυναίκας 

επλησσον κατα τω. οφθαλμών αυται δε ησαν αι α 

.υσαι και εκτρωσασαι και ετεοοι 

.. γυναίκες φλεγομενοι ησαν μέχρι του 
ίο ημισους αυτών και βεβλημένοι εν τοπω σκοτινω 

και μαστιζόμενοι υπο πνευμάτων πονηρών και 

εσΟιομενοι τα σπλαγχα υπο σκωληκων ακοιμητω 

ουτοι οε ησαν οι διωξαντες τους δίκαιους και παραδο 

αυτους και πλησίον εκείνων παλιν γυναίκες 

15 και ανδρες μασωμενοι αυτών τα χείλη και κόλα 

ζομενοι και πεπυρωμενων σιοηρον κατα των 

οφθαλμών λαμβανοντες ουτοι δε ησαν οι βλασφη 

μησαντες και κακώς ειποντες την οδον 

ΐ4· της δικαιοσύνης και καταντικρυ τούτων άλλοι 

παλιν ανδρες και γυναίκες τας γλωσσάς αυτόν μα 

σωμένοι και πυρ φλεγομεν.ν εχοντες εν τω στο 

μάτι ουδη δε ησαν οι ψευδομαρτυρες και εν ετερω 

5 τινι τοπω χαλικες ησαν οξυτεροι ξιφών και παντός 

οβελίσκου πεπυρωμενοι και γυναίκες και ανδρες 

ράκη ρυπαρα ενδεουμενοι εκυλιοντο επ αυτών 

κολαζομενοι ουτο δε ησαν οι πλουτουντες και 

τω πλουτω αυτών πεποιθοτες και μη ελεησίαν' 

ίο τες ορφανούς και χήρας αλλ αμελησαντες της 

εντολής του Ου εν δε ετερα λίμνη μεγάλη 

πεπληρωμενη ποιου και αίματος και βορ 

βορω αναζεοντες ιστηκεισαν ανδρες και γυ 

ναικες μέχρι γονάτων ουτο δε ησαν οι δαν[ι] 

15 ζοντες και απαιτουντες τοκους τόκων άλλοι ι'ανδ 

ρες και γυναίκες απο κρημνού μεγάλου κατα 

στρεφόμενοι ηρχοντο καγω και παλιν ηλαυν ονί 

Ι5· ΕαΜ μα « σωμένοι, Ιαεαηε απαεπηε. _ 14> 1. ΕηΐΓε , είντολη; ^ 1παοηηί. 
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το υπο των επικείμενων αναβηναι ανω 

Ραοε 13· επι του κρημνού και κατεστρεφοντο εκειΟεν 

κάτω και ησυ/ιαν ουκ ειχον απο ταυτης της 

κολασεως ουτοι ίε ησαν οι μιαναντες τα σώματα 

εαυτών ως γυναίκες αναστρεφομενοι αι δε μετ 

5 αυτών γυναίκες αυται ησαν αι συγκοιμηΟεισαι 

αλληλαις ως αν ανηρ προς γυναίκα και παρα τω 

κρημνω εκεινω τοπος ην πυρος πλειστου γεμω 

κακει ϊστηκεισαν ανδρες οιτινες τας ιδιαις χερσι 

Ηοανα εαυτοις εποιησαν αντί θεού και παρ εκεί 

ίο νοις ανδρες ετεροι και γυναίκες ράβδους πυρος 

εγοντες και αλληλους τυπτοντες και μη 

δεποτε παυόμενοι της τοιαυτης κολασεως 

και ετεροι παλιν εγγύς εκείνων γυναίκες και 

ανδρες ©λεγόμενοι και στρεφόμενοι και τη 

15 γανιζομενοι ουτοι δε ησαν η αφθαντες την 

οδον του θεού 

ΤεχΙε §ηο άη Ηνη ά’Εηοώ. 

1.05 ίτα§ιτιεηίδ ιΐε Ρΐειτε, οη 1ε δαΐί, δοηί δυΐνίδ ιΐαηδ 1ε ηιαηυδοπί ιΐε 

ιίευχ ηιοηιεαυχ, ιΤέεπίυΓε ιΙϊίΤέΓεηΐε, ίοιτηαηΐ εηδεηιΜε 1ε αηςυΐέπιε εηνίΓοη 

ιΐυ 1ΐ\τε ιΓΕηοεΙι : 1ε ρτεΓηΐεΓ επώΓαδδε Ιεδ ρρ. 2ΐ ά 50, 1ε άευχίέηιε Ιεδ 

ρα§εδ 51 * 66. Όοηηοηδ ά’αΡοπΙ ςυείεμιεδ άέΐαϋδ δΐΐΓ Γεχέαιΐίοη άε εεΐίε 

ιΙουΜε εορΐε. 

Ρε ραΓοΗειτιΐη έΐαΐί τέ§1έ ά Ια ροΐηίε δέεΗε, (3ε ΐεΐΐε δΟΓΐε ςυε Ιεδ Ιϊ&ηεδ, 

νΐδίΡΙεδ δυτ Ιεδ ιίειιχ ίαεεδ ιΐε Ια ίευΐΐΐε, ιΓυη εόΐέ εη αευχ, <3ε Γαυίτε 

εη τεΐΐεί, δειταΐεηί ρουΓ ιμιαίτε ρα§εδ ά Ια ίοϊδ. Οη Γεοιαπραε αυδδΐ, ά 

ιΐτοίΐε εί ά §αυεΗε, <3εδ Ιΐ&ηεδ νεπΐεαίεδ ιίεδίΐηέεδ ά ήχεΓ Ια 1αι·§ειΐΓ ιΐεδ 

ΓηαΓ§εδ. 

Ρ’έεπΐυΓε εδί υηε οηάαίε ρεηεΗέε, ρΐυδ §Γαηι1ε ιΐαηδ Ια ρΓεηιϊέΓε ραηΐε, 

ρΐυδ ήηε εΐ ρΐυδ δεΓΓέε ιΐαηδ Ια δεεοηιίε. Ρε Ρ εί 1ε ϊ <3έραδδεηΐ δεηδΐ- 

Μειηεηΐ Ια 1ΐ§ηε αυ άεδδουδ, δυι-ίουί εΐιεζ 1ε ρΓεηιΐεΓ εορίδΐε; 1ε Φ εί 1ε 'Ρ 
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ιΐέραδδεηί ραΓ 1ε Ηαυί εί ραΓ 1ε Βαδ; 1ε Τ εί 1ε Ξ, <3αηδ Ια δεεοη<3ε ραιΐΐε, 

δοηΐ έ§α1εηιεηί ρπαίοη^έδ υη ρειι αυ-βεδδουδ <3ε Ια 1ΐ§ηε. 

ίεδ αΒΓένΐαίΐοηδ ηε δοηί ραδ ίουΐ ά Γαΐί Ιεδ Γηετηεδ <3αηδ Ια ρΓειτπέΓε εί 

ίΐαηδ Ια δεεοηιίε δεοίΐοη. ϋαηδ Ια ρΓεΓηΐετε οη τεΐένε : 

κς, κυ, κω = κύριος, εΐε... 

ϋΤ, Θϊ7, οθς = θεός, είε..., ό θεός 

ανπω, 

πνατι, 

ανποι, ανπων, ανποις, ανπους, οιανποι = άνθρώπω, εΐε..., ο*, άνθρω 

πνατα, πνατων εϋ ιαηε ίοΐδ (21, 5) πνυτων = πνεύματι, είο... 

:οι 

ουνου ουρανου 

Οη τειτιαη^υεΓα ΓαΒΓένΐαίΐοη εηιρίογέε ροηΓ καί (22, 3), Ιεδ Ιΐ^αΐυΓεδ 

ρουΓ μου (33, 14), ου (3ΐ, ίο), αι (? 22, 2; (3η ΓενΐδευΓ?); Γυδα§ε ίτέ- 

4ηεηΐ 4εδ ΙείΐΓεδ ΐηδεπίεδ αη-άεδδηδ (3ε Γαΐΐ^ηείηεηΐ, δυΓΐουί ά Ια βη (3εδ 

ϋ§ηεδ; ςυείηυεδ-υηεδ εερεηεΐαηί, ςυΐ δοηί (3’υηε αυίΓε εηαε ου β’υηε αυίΓε 

ίοΓΓηε, ραΓαϊδδεηΐ ανοΪΓ έίέ α]ουΐέεδ ραΓ υη οοΓΓεεΐευΓ (ρ. 29, 1. 17; 3°- 

ι εί 4; 44, 9; 47, 5)· 

(ΙΗεζ 1ε δεοοηιΐ εορΐδίε οη ΐΓουνε Ιεδ αΒΓένΐαίΐοηδ δυΐναηίεδ : 

κς, κε, κυ, κν = κύριος, εΐε... 

θϋ", ϋν = θεού, ε£ε... 

θνος = θρόνος 

πνεύμα (εΐι. 15) = πνεύματα : 

1ε δοηΒε, ςυΐ νεΐΐΐε ά Γεχαεί αΐΐ^ηεηιεηί ι3ε δεδ ρα§εδ εί ηε ιηαηςυε ρα$ 

ι3ε ΓεηιρΙΪΓ Ιεδ 1ΐ§ηεδ ίΓορ εουΠεδ ραΓ άε ρείΐίδ δΐ§ηεδ δρέααυχ (ειηρίονέδ 

αυδδΐ ραΓ 1ε ρΓεηιΐεΓ εορΐδίε, ρ. 2ΐ, 3), ρ^πά δοΐη (3ε ταεεουΓαΓ Ια βη 

4εδ Ιΐ^ηεδ ίΓορ 1οη§υεδ : ΐΐ τεηιρίαεε αΙοΓδ 1ε ν ραΓ υη ιΪΓεΐ, αΒίέ§ε 1ε 

ηιοί καί, αοεοΐΐε ου τό(3υΐΐ Ιεδ ΙείίΓεδ βηαίεδ. 

Οη ΓεηιαΓςυε αδδεζ δουνεηί, ηοίαηιηιεηί αυχ ρα§εδ 59-62, (3εδ ροΐηίδ 

ρΐαεέδ εηΐιε Ιεδ ιηοίδ; πιαίδ, εη ^έηέίαΐ, ΐΐ εδί ιτιαηΐίεδίε ςυ’ΐΐδ οηί έΐέ 

αίουΐέδ αρΓέδ εουρ. II ηγ α φαε ίοπ ρευ <3ε ραδδα§εδ οϋ Ιεδ εορΐδίεδ 

ευχ-ιηέηιεδ αΐεηί, εηίΓε ι3ευχ ηιοΐδ, Ιαΐδδέ υη Βίαηε (οοιπηιε ά Ια ρ. 58, 

1. 15), ου ηιΐδ υη ροΐηί (εοιτητιε αυχ ρρ. 28, 1. ίο; 34, 1. ίο; 4ι, 1. 24; 

εί ρευί-έίιε 38, 1· 22). ϋεδ αροδίΓορΒεδ έίαΐεηί δευίεηιεηΐ ρΐαεέεδ αρΓέδ 
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1θ5 ΠΟΙΠ5 ρΐΌρτοδ εί ραΓίοΐδ αρίέδ Ιοδ ηοιπδ εοιηηηιηδ ίειτηίηέδ ραΓ υηε 

οοηδοηηε, δΐιτίουί ΙοΓδφΐ’οη ρουναίί είΓε ίεηίέ άε Ιεδ ]οίηάΓε αυ ιηοί δυΐ- 

ναηί : ραΓ εχειηρίε, 48, 5 ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ* ΕΝ. ϋαηδ Ια δεεοηάε ραηϊε, Ιεδ 

ι εί Ιεδ υ ροίηΐέδ, έίαηΐ τέδεΓνέδ ρηδςυε εχείυδΐνειηεηί αυ άέβυί (Ιεδ ηιοΐδ, 

ρουναΐεηί δεπ-ΪΓ έ§α1επιεηΐ ά ίαάϋΐεΓ Ια Ιεεΐυίε. 

5ΐ§ηα1οηδ (Ιαηδ Ια ρΓεηιίέΓε ραηϊε άευχ Γ ροΐηίέδ (26, 1. ίο εί ιι) εί 

(Ιευχ X δυπηοηίέδ ιΐ’υη ΐΓαίί Ιιοπζοηίαΐ (33, 1. 8). 

Νοίοηδ εηήη ΐ}υφυεδ εοηεείΐοηδ : Λαηδ ΕΚΧΤΝΝΟΜΕΝ. . (34, 13), ΐΐ 

ν αναΐι ρπιηΐίΐνεπιεηϊ υη X αυ Ιΐευ άυ Κ. ϋαηδ ΑΙΩΝΕΙΟΝ (38, 23), 1ε 

δεεοηιΐ I α έιέ δΐΐΓα]ουίέ, ρΓοβαΜεπιεηί ραΓ υη Γενΐδευη ϋαηδ ΟΜΟΣΑΝ 

(31, 14), 1ε ρΓεηιΐεΓ Ο αναίί ρευί-έίΓε έίέ εοΓπ§έ εη Ω. 

Εε ΐεχίε §Γεε ιΐυ 1ϊ\τε άΈηοοΙι ρυΜίέ ραΓ Μ. Βουπαηί ρευί, §Γάεε αυχ 

ρΙιοίο§Γαρ1ιΐεδ, είΓε τεαΐβέ δυι* υη εεπαΐη ηοιτώΓε <Ιε ροΐηίδ. Εεδ οβδεί'να- 

ΐϊοηδ §έηέΓα1εδ ςυε ηουδ νεηοηδ (1ε ρήδεηίεΓ ηοιίδ ρεπτιείίΓοηί (1ε ηέ§1ϊ§εΓ 

(Ιαηδ 1ε τεΐενέ ηυί να δυητε Ιεδ ΐηεχαοίΐίυάεδ δαηδ ροηέε ρουΐ' 1ε δεηδ, 

ΐεΐΐεδ ςυε αροδίΓορΗεδ, ΐίΓείδ ά’α1)Γένΐαίΐοηδ, ροΐηίδ δυΓ Ιεδ I ου Ιεδ Υ αρυ- 

ΐέδ ου οιτιΐδ, εΓΓευΓδ (Ιαηδ Ια εουρε ιΐεδ Ιΐ^ηεδ, δυβδίΐίυίΐοη (1υ Ν αυ ΐΪΓεί. 

Ρα^ε 1:§ηε ΟΕαρ. νεη. 

23, 8-9; ι, I : Ιϋδεζ αι|νωχ’ καθώς αυ Ιΐευ άε 

ε|νωχ’ καθ’ ον 

23, εηπε ιι εί 12 εη ιηαΓ§ε : Σημ (εί. Μοηΐ- 

ίαυεοη, ΡαΙέο^ταρΜε βτεοηηε, 

Ρ· 3Π) 

23> 121 1 : εχ'/βρους = εχθρούς 

24, 7; ι, 4 : επί' = επι 

24> / ? 4 ■ ^α (1 α αυ-(1ε55υ5 <1υ ν) = σειν 

24, 8 εΐ 9-1°; I, 4 : <?*νησεται == ©αινησεται 

24> Γ4> Γ, 5 · Χαι ΪΤΜΤ(ν = καν [σχ]ασωσιν 

24, 20-21 ; ι, 6 : υψε|λα = υψη|λα 

25, 6; I, 8 : υεγα = ρετα 

25> ι5 > 8 : 'ρανησεται = ©αινησεται 

2), εηίΓε ΐ) εί ι6 εη πιαΓ§ε : ιούδα (ίΓέ$ είΓαοέ) 

25, 17“18; I, 9 : συν το'-ί ρ-νριασιν αυτου| και 

τοις αγειοις 

αγειοις 

Ρα§ε Ιίσηε Οιαρ. νεΓδ. 

25, 20; ι, 9 : ασεβείς = ασεβις 

26, ιο-ΐι; 2, ι : τε|ταγριενο = τε|ταγ;αενω 

26, ΐ8; 2, 2 : αλλυουνται = αλλυονται 

26, 21; 2, 3 : χειρ,ωνα = χειριονα 

27, 6; 5, I : νοησαται = νοησεται 

27, 9 5 5 5 2 : οσα = ος δ’ 

27, 2ο; 5, 4 : οκ = ουκ 

28, 19; 5, 6 : ασεβις = ασεβες 

29> 7» 5> 6 : επει = επι 

30, 17-18; 6, 2 : υ|ίοι = υ|[ει]οι 

31, 2-3 ; 6, 3 : προ? αυ|αυτους = προς |αυτους 

31, 20; 6, 7 : αρεαρως’ = αρεδρο^ς’ 

31, 21 ; 6, 7 ■ ίωρ,ειηλ’ = ιωρειηλ’ 

32, ι-2; 6, 7 : τα|ρ,ιηλ’ = τα|ριηλ’ 

32, 3'4ί 7 : ραρ·ΐΐ!^ ασεαλρα|κειη7. = ;αα- 

ριηλ’ ασεαλρα’ |κειηλ’ 

32, 14; 7, 2 : εν δε = αιδε 

συν τοις 
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Ρα£ο Ιίβηο ΟΗαρ. νίΓβ. 

32> 15 ; 7, 2 : γβιγοντας = γειγαντας 

32, 2Χ_33, ι; 7» 4 : αυ· ουί = α»|τοι»ς 

331 2-3 ; 7> 5 : *(χαρταν|. ειν — αρ.αρταν|ειν 

33, 4; 7, 3 : · ηριοις — θηριοις 

335 5ί 7, 5 : · χθιισιν = ιχθιισιν 

33ϊ 6; 7> 5 : · αρκαί = ααρκας 

33 , 7ί 7> 5 : επιννον = επιπνον 

33, 13 ; 8, ι : μεγαλα = ρεταλα 

34, 1-2; 8, 3 : επα. . 1 |δας = επαδας 

34, 4*5 ; 8, 3 : χωχ 1 |χιηλ’ = χωχ|χιηλ 

3 4» 5 "6 ; 8, 3 : σηρειωτεικα σαθ (?)1. |ηλ’ = 

σηρειοτικα σαθι|ηλ 

34) 6; 8, 3 · σεριη · 1 = σεριηλ 

34) 8; 8, 4 : απολλυρενων η βο (?) '.| = απυλ- 

λο μενών η [φωνή] 

34) 95 8, 4 : ορανους = ουρανούς 

34, 9'10; 9, 1 : παρ.|κυψαντες ■ = π[αρα]|- 

κ υφαντές 

34, ΙΟ; 9, I : και. στ (?)..[ηλ’ = και ο[υρι]Ιηλ 

34, ιι ; 9, ι : γ«βριη .|=γ«6ριτ,λ 

34, 12-13; 9, 1 : £θεασα. |το = εθεασ[αν]|το 

34, 14; 9, 2 = «ρο.|= προς 

34, 15; 9, 2 : τω.|=των 

35, 14“15 ; 9,6 : επιτε|δευουσιν = επιτη|δευ- 

οντες 

36, ι; 9, 9 : τειτωναις (?) = τειτωνας 

3 6, 4-5; 9, ΙΟ : τετηλευτηκο|των = ετηλευ- 

τηκο|των 

38, 7; ίο, 8 : αφανισθεισα = αφανιθεισα 

38, II ; ΙΟ, 9 : ~ων γαβριηλ’ = τω γαβριηλ’ 

39, 22-24; Ι0, Χ5 : τα πνατα των κίβδηλων 

και τους υίους των ε|γρηγο- 

ρων = τα πνατα των ε|γρη- 

γοοων 4 1 
41, I; ΙΟ, 19 : 5-πορου = υπ’ ορού 

Ρ&£0 ίί^ηϋ Οιαρ. ν6Γ*. 

41, 5-6 ; ίο, 20 : α|πο σης = α|πο [πα]σης 

4χ, 9; ίο, 2ο : εξαλείψου = εςελειψον 

4χ, 20 -2χ; ιι, ι : κα|τενενκιν = κα|τενενκεν 

42> ΙΟ ; Χ2, 2 αι ήμερε = διημεοε 

44, •7 ; χ3, 6 : δεησις = δέησές 

45 9; 13, 8 : Λ λθεν = ηλθιν 

45 ΙΟ ; χ3. 8 : υιοις υο*ζ 

45> 16 -χ7; χ3, 9 : σενι|σηλ’ = σενε|σηλ 

46, χ3 , χ4, 3 : εοωεν = εδωκεν 

47, 7; χ4, 6 : πεσουντε = πεσουτε 

48, 3; χ4, 9 : ε ισηλθον = εφηλθον 

48, 4; χ4, 9 : ί νγισα = τ.νγιρα 

48, χ9 χ4, I I ο ουρανος = ουρανος 

49, I I- ΐ2; ΐ4, 15 : οικοδο] υηυενος = οικο- 

δυΙ μη μένος 

49, Γ4'Ι5 ; Ι4> χ6 : εν τειμη και εν μεγα λο- 

συνη ωσται μη δυνασθαι = 

εν τειμη ουνασθαι 

50, 3-4; Χ4, χ8 : ωσυ κρυσταλλινον και τρο|- 

'/ος = ως κρισταλλιων και 

τρε|χ°ς 

50, 5; 14, χ8 : ορος = ορας 

51, 12; 14, 25 : καγω = κάτω 

51, 13"16 ; 15, I · & άνθρωπος ο αληθεινος 

άνθρωπος της αλήθειας ο 

γραμματευς| και της φωνής 

αυτου τ, κουτά μη φοβη|θης 

ενωγ’ άνθρωπος αληθεινος 

= ο άνθρωπος αληθεινος 

52, 14-15 ; χ5, 6 : υπηρίχετε = υπερ|χετε 

54, 3 ; χ6, 3 : γ'-ΐναιςιν = γυναιςι 

54, χ2: 17, 2 : κεφαλή = κεφελη 

54, χ4; χ7, 3 : αστέρων = αστηρων 

54, χ5 ; χ7, 3 : 0~0υ = °"ον 
5 5,5; χ8, I : ίδον τους = ϊδους τους 

ι. Ρα55α§£ ίηάίεΐίποί ειΐΓ Ια ρΗοιο^ηρΕίε; ίΐ εειτιΜε άε ρΐιιε \· ανοΐΓ υηε Ιααιηε. 
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Ρ*£β Ιί^ηο Οι*ρ. νβη. 

55, ιι; 18, 3 : αυτοί = αυτου 

56, 7; ι8, ιι στυλους = στύλος 

56, 15-16; ι8, 13 : πυ|Οχνομαιον μοι=πυθανο- 

μενον μον 

56, 21; 18, 15 : παρχβοντες = πχραβαντες 

56, 23-24; 18, 15 : είξηλθαν = εξηλθον 

57, ι8, ΐ6 : αυτών αμαρτίας = εαυτών 

αμαρτίας 

57» 3-4; 19» 1 : μιγενίτες = μεγεν|τες 

57, 15; 20, 2 : επι = επει 

21,5; 20» 3 · αΥΥελον = αγγέλων 

21, 5*6; 20, 3 : τω.Ιανπων = των ανπων 

57, ΐ8; 20, 4 : εκδεικων = εκδεισαν 

2ΐ, 8; 2ο, 5 '· μηχαηλ 0 ε'ί τον = μιχαηλ 0 

εις των 

57, 20 ; 20, 5 : επι τον του = επι του 

2ΐ, ίο; 20, 5 : κ'- = κα* 

21, ι ι-ΐ3 ; 20, 6 : ο ε... 1 |των πνατων οιτει- 

επει των πνατι 

21, 13; 20, 7 · ο εις των = ο εις τον 

21, 17-18; 20, 7 : ανισ (?)|ταμενων = δηιστα- 

μενων 

21. 19; 21, ι : μεχρει = μέχρι 

21, 19-20; 21, I : ακατατασ (?) |κευαστου = 

ακατασκεύαστου 

21, 21-22; 21, 2 : επα|νω 1 = επαινώ 

22, 2; 21, 3 '· τεθεαμαι (?) = τεθεαμε 

22, 4-5 ; 21, 3 ·· ο|.ασει = ορασει 

22, 6-8; 21, 4 : δια ποιαν αιτει[αν επηδηθη- 

σαν και δια ποιαν| αιτίαν 

— δια ποιαν αιτίαν 

23, 3 ; 21 > 7 : κ*τα©ερομεν..2 = καταφερομενον 

23, 4'5 ; 2Ι» 7 : Τι°υ·· 21^<ν = ηδυνηθην 

Ρα§ο Ιί^ικ ΟΗαρ. νοΓδ. 

23, 5 ; 21, 8 : ειπο. 2 = ειπον 

23, 6; 21, 8 : φοβηρος = φοοερος 

23,6-7; 21, 8 : ω. 2 |δεινος = ως δεινός 

23, 7; —I» 9 - απεχρΐ·· 2 = απεκριθη 

59,9; 22, I : τεσσαροις = τεσσαρις 

6ο, 12-13; 22, 8 : εχω|ρισθησαν = εχω|μίσ¬ 

θωσαν 

6ο, 21; 22, II : χωρειζεται = χωρειζεσθαι 

6θ, 25-26; 22, II : των κατηραμενων μέχρι 

αιωνος| ην ανταποδώσεις των 

πνευμάτων = των κατηρα¬ 

μενων πνευμάτων 

61, 4; 22, 13 : αμαρτωλοί = αλλα αμαρ¬ 

τωλοί 

61, 6; 22, 13 : θλειβεντες = θλειβοντες 

61, 9 ; 22, 14 : η υλογησα = ηυλολησα 

61, 17; 23» 3 : ε7ων = ε7.ον 

61, 22-23 ; 24» 2 : επεκει|να = επι εκει|να 

62, 4; 24» 4 ■ δενδρον ο = δενδρον 

62, ιι ; 24, 5 : κα7°ν = καλλον 

62, 23 ; 25, 3 : κχθειζει = καθειξει 

63, 14; 25» 7 : α'·ων0· = αιωνος 

64, 12; 27, 1-2 : εττιν γη = εστι η γη 

65, 15 ; 3°» 2 ’ «ρωματων = αρωματω 

65, 25-26 ; 31, 2 : ομοιω|μάτι(Γω εδί εηάοηι- 

Γηα§ε) — ομοιο|ματι 

65, 26-66, ι; 3 1, 3 : ευ· |δεστερον (ρΓοΒαΒΙε- 

ιηεηί ω) = ευω|δεστερον 

66, 9 ; 32» 2 : ζωτιηλ = ζωτιελ 

66, 15; 32» 3 '· αΥ101 = αΤιου 

66, 17; 32» 4 : εκε!·νο ατροβιλεα = εκείνος 

προβιλεα 

66, 19-20, 32» 4 : λλα|ροο =ϊλα|μοι 

ι. Ρευ ηει ειιε Ια ρΗοιο§ΓαρΗίε. — 2. Ραοαηε $πγ Ια ρ1ιοιο§Γαρ1ιίε. 
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Ρΐαξηιεηί άε$ αοΐι’5 άιι ηιαΗγη άε 5αϊηΙ ]η\'κη. 

Ιχ· ίουΐΐΐοΐ οοΐΐΰ 5ιιγ Ια £απ1<_“ ΐηΐέπουΓε (1ε Ια τεΙΐυΓΟ ιΐιι ιτιαηιΐδοπΐ 6$ι όοπΐ δΐιτ 

1ε$ ίίειιχ ίαεεδ. ία ρΓ6Γηίέι·£ ρα§ε (ρ. 67) α έίέ ριιΒΙΐέε ραΓ Μ. Βουπαηί; Π ΓαιιΙ 
γ 1ϊγ£ : 

Ιΐ^πο 4 : υπισΟηττω αα Ιίβυ (1ε υπισθηιτω 

1. 13-14 : «Ιπαλλβζης αυ Ιίευ ιΐε α|παλλαης 

1. ι6 : εοετβης αυ Ιϊειι ιΐε ελεσθης 

1. 16-17 : 'ώυλια|νος πεν αυ Ιΐευ (1ε ιουλία|νος [ει]πεν 

νοΐοΐ Ια ίχαηδοπρΐίοη (1ε Ια (Ιευχΐέηΐθ 

δέραΓαίΐοη εηίΓε Ιεδ ηιοίδ : 

ρα§ε·; 1ε ηιαηυδςπΐ ηε ρΓέδεηίε αυεαηε 

Ραοε 68. υπεδεξο υε (? ϊουλιανος ειπεν 

οσα αν εννοηΟης και καυγη 

ση απαντώ σου ταις τεγνες 

μαρκιανος ειπεν αναληφθη 

5 τω εν τω οεσμωτηριω εσταη η 

τεκουσα αυτου παραγενητε 

απεκριθη ϊουλιανος ελευσε 

τε μου η τεκουσα ητις 

ου φισετε μου μαρκια 

ίο νος ηγεμων ειπεν κα 

λι ϊουλιανον και ασσκηπιοδω 

ραν την μρα αυτου δια τι ψευδή 

ϊουλιανε ειπων οτι μρα ουκ εγώ 

λεγι ϊουλιανος εξεστιν μοι 

ΐ) υπέρ της ηδιας τεκουσης 

ψευσασΟαι της πολλά καμου 

σης εις εμε μαρκιανος ειπεν 

σω^ως σοι ει η ηδε ασσκηπιο 

οωρα κατα πολιν ηκολουθι 

3ΐ 
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2ο επιοερομ,ενη οΟονια και 

αύρα -ρος την τελευτήν 

του υιου αυτής μαρκιανος 

Οο ΙταερτιεηΙ αρραΓίΐεηί ένΐάειηιιιεηΐ αυχ αείεδ άυ ΓηαιΊγίε ά’υη δαΐηί ]ίυ1ΐεη. 

Βευίεηιεηί ΐΐ ν λ βεαυεουρ άε Τιιΐΐοη ιπαΠγΓδ, εί ΓΙίΐδΙοΐι-ε άε εεδ άΐίΓέίεηΐδ δαΐηίδ 

λ είε ρΐοδ οιι ιτιοίηδ εοηίοηάυε : άεδ ίηιΐΐδ ςυΐ η’αρραιΐεηαΐεηί οπ&ΐηαΪΓεπιεηΐ 

ρα α 1 υη «.I οηίίε ειιχ δοηί νεηυδ εηπεΙιΐΓ Ια 1έ§;εηάε άεδ αιιίίεδ βΐεηΙιευΓευχ άυ 

ιηεηιε ηοηι. Ε εδί αίηδΐ ςυε δαΐηί [ιιΐΐεη ά’ΑηαζαιΒε, ιήοπ ά Ε§££ £η £ίρ£ΐ£> 

δαιηΐ Ιυΐΐεη έρουχ άε ΒαδΐΗδδα, ηιαΠνι- εη %γρίε, δαΐηί }υ1ΐεη ηέ εη Ιδίπε, 

ιηαη\τ α Ηανΐαδ (Οΐίεΐε) εί ραίΓοη άε Κίηιΐηί, οηί ίουδ ίΓοίδ, εοηιιηε ηοίΐ'ε 

ΙιέΓΟδ, έΐε εοηάαιηηέδ ραΓ υη ^ουνεπιειίΓ άυ ηοηι άε Μαπΰεη (Μαίεΐαηυδ ου 

Μαπΐαηυδ); υηε δεέηε ςυΐ ταρρείΐε ίοη Ια δεεοηάε ραηΐε άε ηοίχε ιηοΓεεαυ δε 

ιεΐΓθυ\ ε άαηδ 1 άΐδίοΐτε άε εεδ ΐτοίδ |υ1ϊεη : Ια ηιέίε ά’υη ]ευηε ιηαιΊνί, ΐηνΐίέε 

ραΓ 1ε §ουνει·ηευΓ ά ραδδεΓ Ιίοΐδ ]ουΓδ άαηδ Ια ρπδοη αυρΓέδ άε δοη ίϋδ ρουΓ 

1 εχΐιοπεί ά Ια δοιιιτπδδϊοη, ρπαβΐε άε εε ΐεηιρδ ρουτ 1’εηεουΓα§εΓ ά Ια τέδΐδ- 

ΐαηεε. 

^ εδΐ αυχ αείεδ άυ ραίτοη άε Κΐιτιΐηΐ ςιιε ηοίι-ε ίτα§Γηεηί ΓεδδειηΜε 1ε ρΐυδ : 

νοϊεί Ιεδ ραδδα§εδ εαΓαείέπδίΐρυεδ άε εε άοευιηεηί (ά’αρίέδ Ιεδ Βοΐΐαηάΐδίεδ, 

Ιυΐη Ι\ , ρ. ΐ59 5δ·) : (( ΤαηροτϊύηΒ ΰεεϋ Οακατη, ΐιι είνίίαίε Ρΐανίαάε, αάεηίε Ματ- 

Ιιαιιο ρτοωικιιΐΰ, ]η1ίαηιΐΒ ΡίήειίΒ, ηοίηίΐ ξεηετε οτίηΒ, άιιηι β55βί άβατη εϊ οβίο αηηοτηηι 

βάβ ρηπίεηίιαφιε εοη$ριεηη5, αριιά ωτη ιιΐ Οπΐ$ύαηη$ αβαιαιΐιιτ; αά ειι'μΐΒ ίηΐηιηαΐ 

αάάιΐίΙιΐΒ, ριαε$ε$ 5Π βιπη αΐΐοφηίιικ άίεεη$ : 5αετφεα, ΡιιΙιαηε, εί ίιιαε ]πνεηίπίί ΒαΙΐΐίετη 

αβφιιτβ; ηοηι αΐίίετ ΐιι ίοντηβηίή βηβηι ν'ύαβ αββίρΐα.Εί ΜατύαηιΐΒ : ΝοΙί αηιρΙηΐΒ 

ϊη$αιήα, άίη Βαετφεα; ήη αηίετη, ΐιι βητη τμΙηβ βϊβ, ρεΒΒΪιηε ιηοήεηΒ. Εΐ αίί ίΙΗ: Ε$ΐηβ 

ΙιΕ' ιιιαίει ? Επί ίΐΐε βΒί, ιηφιίί. Εί ρταβΒβΒ : ϋΐή β5ΐ? Εί ίΐΐβ : ϋΐπ τηβ βοιηρτβίκηάκίη. 

Ί πιΐί Μαι ΙίαηιΐΒ μΐΒΒΪί βαιη αάάιιβί αά $β, ίρ$ιΐΜ νέτο ειΐΒίοάιη. Εηιηερπε Λαίερίοάοηι 

ρεηΐίιϊχ εμΐ5 αά ριαε$ιάεηι ρετνειιΐΒΒεί, 5ΐε εατη αΐίοιμπίπτ άιεεηα : Ιηχίτιιε βΐίιιτη ίπιιτη, 

ηί Βαετίβεεί: νίάε$ ειιίιη φιαιιίοΒ ραϋίητ εηιείαίηα. » 

Β.υηΐ ίυΐϊεη η α εοηιηιεηεέ ά είτε νέηέΓέ ά Κίηιΐηί ε^υε £ογΙ ΐατά, άυ 

ΐεηιρδ ά’ΟΒιοη ΙεΓ. Μαίδ, εοηιηιε Γα ηιοηίΓέ Γαυίευε άε 1 είυάε δυι· εε δαΐηί 

άαηδ Ιεδ Βοΐΐαηάίδίεδ, 1ε άέ!)υΐ άεδ αείεδ ριιί νίεηηεηί ά’έΐίε είίέδ εδί ρυίε- 

ιηεηί εί δίπαρίεπιεπί ειηρευπΐέ αυ τεείί εΐυ Γηαίΐ\τε ά’υη αυίίε δαΐηί |ιι1ΐεη, 



ΑΟΤΕδ ϋυ ΜΑΚΤΥΚΕ ΟΕ 5ΑΙΝΤ ^ υΐ,Ι ΕΝ 3 ϊ ί 

ρΐ'οβαΒΙειηεηί .Ιυΐΐεη β’ΑηαζαΛε εη Οΐίαβ, εεΐυΐ βοηί ΟΗΓγδΟδίοπιε α ρΓΟ- 

ηοηεε Γέΐο^ε. 

11βεηίιβεαίϊοη δ’ΐπιροδε οη είΤεί : νοΐεΐ 1ε ρΐυδ αηεΐεη Γεείί βυ ηιαι-ίντε βυ 

δαιηί β’Αηαζαώε, Γεεΐί ςυΐ δε ΐΓοιινε βαηδ 1ε ιηεηο1ο§ε βε Βαδΐΐε ΡοΓρΗνΓορΑ- 

ηείε 1: « ΟετΙαχηεη 5. /ιιΐίαηί αΐίώ. }ιάίαηη$ ΟπηΙΐ ηιαήγν εναί εχ Αηα:μήεηα ηήκ 

οήηηάη5, βΗη$ χηαίοήϊ αήηύαηι ξεηΗΙΑ, αΐ ηιαίτεηι ΜηιίΙ ώή,ύαηωη : φιαε εηηι 

εΐιαιη ηι 5αεη$ \ύίεή$ ίηύνηχϋ. Ρούεμιαηι αηίεηι αηηοί αί(ψ55εί αείαίΑ $ηαε οείοάεείηι, 

αάάηαιΐϊ ε$ί ίη Αεξαεηι είνίΐαΐεηι, εΐ ώ ίάοΐοΐαΐή5 οΜαίη$ Μαπίαηο ρεαεύάι; εΐ 

ιηιρνΐ5Η5 αά Μεήβεαηάιιη ιάοίκ, ηοίηίί οΜίνε. Ομαρτορίεν Ιίε\οτε$ νίοϊεηίετ ο* εμι$ 

αρενηετηηΐ, εί νιηιιηι εαηκηψιε αϊίαφιε ίάοΙί$ οΐύαία χηβηάενηηΐ. €οη]εε\ια άείη ίη 

εαπετειη «/, εί ηιαίεΐ' εμι$ αάάηεία : εμιαε άε ίΐΐο ΐηίεηοξαία, ραΐηί ύ\ή ρι ο βΐΐο $ιιο 

εοηοεάί Ιη5 άίεμ ψώηϊ εηηι ίΐϊο ροχύ εοηνιΐίαπ. φ/ο βαείο τηηιηη ίη ψαηύοηεηι 

αΜηεηηίην, είε.... » Βεδ ίΓαΐίδ (1ε 1’ΙιίδΐοΪΓε (1ε εε Ιυΐΐεη εοηνΐεηηεηί Βΐεη αυ 

ηόίΓε ρουγ Ια ρΐυραη. ΟΙίΓγδΟδίοπιε ιαεοηΐε ςυε δοη Ιιέτοδ α είέ ίραίηύ Ιοη- 

ίεΐΊΐρδ άε νΐΐΐε εη νΐΐΐε ά ΙίανεΓδ Ια Οΐίαε αναηί β’εϋίε ηβδ ά ιηο«. θεία εχρΠ- 

(^ιιει-αιί εε ςυ οη Ιιί ρ. 68, 1. 19 : ηυε Ια ηιέτε εΐιι ΐΉαιΐγΓ 1ε δυϊναΐί (1ε νϊΐΐε εη 

νιΐΐε. II εδί νΓαΐ <ριε β’αυίΓε ρα« ηοίΓε Ιυϋεη εδί βίδ βυ ^ουνεπιευΓ ΜαΓεΐεη, 

ίαηώδ ςυε 1ε Ιυϋεη (1ε Οΐΐεΐε η’εδί βίδ ςυε β’υη δέηαίευη Οη ρευί ΓειηαΓςυεΓ 

ίοηίείοΐδ ςυε βαηδ 1ε ΗίαΛγτε άε δαΙηί Ιυϋεη εΙΈ-νρίε, υη βεδ εοπιρ^ηοηδ βυ 

(οηίεδδευι-, 1ε ]ευηε ^ε1δυδ, ςυΐ α Ιυΐ αυδδΐ υηε εηίΓενυε βε ίΓοΐδ {ουΓδ ανεε δα 

ηκτε , εδί ρι-εδεηίέ εοηιηιε 1ε βίδ υηΐ^υε βε ΜαΓεΐεη : η'γ αυΓαΐί-Π ραδ 1ά Γΐηβΐεε 

ςπε, βαηδ ςυφυε τέβαεΠοη βεδ αείεδ βε Ιυϋεη, οη ίαΐδαΐί βυ ^ουνεπιευΓ 1ε 
ρέι-ε βυ ιτιαΓίγΓ ρπηειραί Ιυΐ-ΓηεηιεΡ 

δοηιηιεδ-ηουδ εη ρΓέδεηεε β’υη ηιοΓεεαυ βεδ αείεδ ρει-βυδ βε δαίηί ]υϋεη 

(ΙΑηαζαΛε, ου β’υηε ηουνεΐΐε αβαρίαίΐοη βε Ια 1ε§:εηβε ά ηυείςυε αυίΓε 

ιπαΓίνΓ βυ πιειτιε ηοιηΡ α’εδί υηε ςυεδίίοη ςυε ]ε Ιαίδδε αυχ δρέεΐαϋδίεδ 
1ε δοΐη βε ίΓαηεβεΓ. 

.- 0>« ΒοΙΙ., ,6 ΙΓ, ρ. 42ι. Ροργ 1ρ «*μ 8Γί£, ν0,«, ρ„ „β„,ρ|5> 

“ , μμγμ·".... "■« ... .. ,, ,, 
ΑηηώαΙα ΤιΙ. 5. ΟοηκηΙκ . . . . , ΙΙνΗηί, 1727, III, ρ. 17 (ι6 πιαΓ5). 

2. ΒοΙΙ., 9 Ρίπυ., I, ρ. 584. 
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