ΝΑΟΗΤΚΑΟΕ ΖΙΙΜ ΤΕΧΤΒΑΝϋΕ,

V. ΜΕΤΗΟΒΙΠ8 ΑΒ ΤΗΕΟΒΟΚϋΜ.

Υαΐΐοαηιιβ βταβοαβ 2084 βαβο. Χ.

\7θΓ&θηΐθΐ·ΐΕαη£. ΟίβββΓ Βά. Ι 8. 140—160 ββίπκάΐθ Τβχί νίτά ηίβΓ ηοοίι

βίηηα&Ι ίη αηάβΓβΓ ΜΓβίββ Γΐΐίιτί. Ββη Αηίαβ 1>π·ίι·ΐ δρντϊάοηοΓβ Εάίϋοη νοη Μβ-

Ίιιι.ϋ.ι-' νίί.ιι ΊΊιι «ΙΙΙΜ;ΙΙΙ;Μ: Βίο; του δαίον πατςος ήμ-ών θβοφάνονς, ποίημα Μι9ο-

ΛΙ'ΟΓ πατριάρχου Καινβταντινουιιόΐίωι, ύπο -//,;<. Σπνοιδωνωφ, Εν '-ίΙί'ξκνδιίίία 1918.

Άνατύχωβίς ίκ του 'ΈιηιΙηακχατικοϋ Φάρου' Άΐβξανό'ρίΐαί, Τόμ. ΙΒ' 1913. ΏΑ άίβββ

.\ΐίΜ.';ι;ΐΓ άίβ ϊιιίΐ'ηηιιιίαίιιυ (Ιι·ι· ΙΙηπιΙί'ιΊιί ϋΐ, ΙιίιΊίΊ. κ.Ίιι'ϊιιΙ Θ8 6Γ\ναη8θ1ιΙ, ιιιιιΊι !'ΜΓ

άβη ϊΐΗΤ ·,ιιι·1ϊι·^!·ιιι1ι·ιι Μ.'ί,ΙΐΜΐΙίη-ΐί'χΙ βϊη ^Ιβίοΐΐθβ ζιι ίιιη. Οίθ Ηαιιάββίιτίίΐ: 1>β-

ι!ϊι· - 1 ΓπΊ^ί ι· ; ι 1'ϋ ιΐΛ(?1πιϊί Ιο ιΙιίΓοΙι οίιιο η 1'αΐιί.ί, οΙ)οη αη άθΓ Ζβϊΐθ, ιηΐηάβΓ

,πι Γ'Κ·· '.Ι -ιη·Ιι βϊηβα 1Ί: π Κ Ι ηηΐβη απ άθΓ Ζβίΐβ. ΕΓβϊθΓβΓ ίβΐ «1 πηΊι * ,

ίΙιίΓοΙι * ν. !ΐϊΐΙ(τ._··ι.·^ί·ΐ)ΐ.ιι. Δη θϊιιί£θη 8ίβ11βη, ϊη άβηβη ίη άθΓ ΗαηάβοηιίΚ άβΓ

Ρηηΐίΐ ^β^βη ιΐίθ Μϊΐΐβ άθΓ Ζβϋβ τηοίτΐ, ΜθΐΜ άϊβ Εηΐβοηβίάαη^ υηβίοΗθΓ. 8οηβί

ί^ί ιΐί'.' [πΙιΐι·|>ιιΐίΙ.!ίοιι. ιιπι-ίι άα, \ΤΟ 8ΪΘ ΙιτΙίίΐιΐΙίί'.Ί οάβΓ ιπι\ ιιΐΐ.^ίαπιΐϊ^ βοηβίηΐί, ^β-

ηαυ ηαοη άβι ΗαηάβοητϊΑ ^βΐιοίβη. νΤβϊΙ 8β11:«ηβΓ αΐβ άίβ 1>βίάθη ΙΊηιΚίο ΐίη.ΐιΗ.

βίοη άαβ Κπιιιιιι;ι. Εβ βίβηϊ ζίβηιΐίοη Γβ£β1ιηϋβί£ ηαοί ιΐοη Κβίαϊίτριοηοηίθη, νταβ

ηίβτ αη^βιηβΓΗ ζα ηαΙ)βη ^εηϋ^ί; άίβ κιηηιι βίη Οιιΐζβηά βοηβΐί^βη Ρ&ΙΙθ, ίη άβηβη

6Ϊη Κοππηα £β8βίζΙ ίβί, βίηά ίηι Αρραταΐ νβΓζβίοηηβΐ.

Γιη ιϋβ Βθοϋαοηΐηη^ άββ βθ£. Μθ^βΓβεηβη δαΙζβοΙιΙνιβ^θΒθίζββ 1)ββββΓ νβΓίοΙ^βη

ζη ΙίΓκιιΚΜΐ, Ηΐκιΐ άίβ ι|π|ι|ϋ·1ι1;! Μ;! Ιϊ^ι-ίΐί'ΐι, |ΐϋΐ·υ\ \ 1(ΐιιίΜ·1ιι·π ιηιιΐ ο>,\ |!ΊΙΪΜ·ΙΜΊΙ δοηΐΐΐβ-

Ι^αάεηζβη άατοη ϊΐβίηβ ΕΙαπιιιιβΓη οΐιθη αη άθΓ Ζβίΐθ οβζβί6ηηθ(; ηιι-ίιί ίβζβίοηηβΐ
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•·:ίιι·ΐ ι'ΐϊΐ' ηιΐΓ Ιΐί'ΐϋϋ.Η Γ!Ι;. ί Ι:ηιϊ ^ ;,,·.ι δοΐιΐϋβθθ, άίβ <·ϊπΓ:ιι;ίι ΥΟΓ άβΐ ](·!/.<!·π Ηοΐιιιΐ'.ιτ

θίηβ Γοΐ^β νοη ιιηΙ)Θΐοηίβη 8ί11)βη Ιιίβίβη. Ιη άβΓ8β11)βη Τνβίββ βίηά άίβ βηΙβρΓβοηβη-

άβη Εαάβηζβη ίηηβιηαΐ)} <1β3 οίηζβΐηβη ΙηΙβΓραη^ϊοηβ^οΙοη άα ύβζβίοηηβϊ ν. ,.Γ,Ι.ΊΙ,

ττο βίβ θίηεη Μβίηβίβη δίηηββ- \ιηά ΥοΓίΓα^ββίηΒεηηΐΜ ζα ϋβζβίοηηβη βοηθίηβη.

! Ιιΐ»[· άαβ Ν&ηβιβ, ίηβΙΐθβοηάβΓβ ϋΙ>θΓ άίβ ΚΓα^β, \ν(>1ο1ιβ δοηΐϋβββ αΐβ τητίιΐιηιϊβεη ζα

μι.Ήοπ Ιιιιίητι, ιιηιΐ άίβ [;«·;Μ·1ιί:ιπ^ άββ Χ,·ΐι··ιι;; !·. /ι·ϋ ! Μ, \^1. άίβ Ααβίϋηηιη^βη ίιη

Τβχί, ο\)βη δ. 279 5.

\\ι·ππ· ι·νχϋιΙ άίβ Ηι·1ι\ν](ΊίίΓΐχ.·!Γ άββ Τβχΐββ ιι ιιι Ι άίβ Ταΐβαοηβ, άαβ «τ ίη

βίηβι βίηζί^βη Μϋηιΐκο,ΐιπίΐ τοιίίβ^ί, άίβ Νΐιΐ.ν, ι·πι1ί^Ι<ι.·ίΙ., βίη βιβοηδρίβηά ^βηαιιββ

Βίΐά άβ8 ηαηάβοηΓΪΜίβηβη Τβχΐββ ζα Ιιίβίβη. Ζα άίβββπι Ζπβο^β τβΓζβίοΗηβϊ άβΓ

Λ|ι)ι:ιι·.!ΐ. ;ιίιν. ι·ιΊ·!ιι·ιιι! νοη άβι βοηβί 1>βοΙ>&οη(6(;βη Εάϊΐΐοηβπιβίηοάβ, ΗϋωΙΙίιΊιο ΛΒ-

·ΛΊ·ίι.ίιΙίΙΙ^Μ!1 άβΓ Πί1Ιιι],-ι·Ι.π!Ί νιΐιη ^ΟιΙ Π^'Ι-ΙΙ ΜΙ ΤβΧΐ ΪΠ \Ί|Ι»-!Ι ! ί.-ί! Ι ίιιΐΐ 1Ι1:<1 ΛΚ/.·Ί1

( ΐιίοπιιΐί,'. Χυτ άαβ άίβ ηοηιίηα -ΙΙΠΊΙ νοη άβΓ Ηαηάβοητίίΐ Γβ^βΙηιαΒί^ ίη άβΓ ^β-

τνοηηΐβη ΛΙίΙϋ'ίΓζιπι^ ^βΒοΙβη \νβΓάβη, ββϊ ηίβΓ βίη ίαΓ αΐίβηαΐ γβπηβΓίιί.

Εηάϋοη βίιιά βίηβ Κβίηβ Ιβίάί^βΓ ΥβΓββηβη άβΓ βΓδίβη Ααβ^αίιβ Γίοηϋ^ββίβΙΗ

ιιηά άίθ Ώ'ΐτίνοΐΐβιι \;ι·Γΐιβί?-(ΊΊΐιιμι·η !>οιηιΙ/,( ν, .ιπΙ,Ή, άίβ Α. |ΗΊΙΙ!>ΙΙΙ,ΙΙΠΙ ί ΜΙ Λι>(ι;ιι·;ιί·

= Βτ.}, Κηβίηίβοηββ Μαββαπι ΙιΧΙΧ, 1914, 8. 424—426 ^βΙ)οίβη η&ί.

• ., Γ,, ι, η ,,ροι ΝΙΙιοΙιοβ. II. 3Γ·

546 ΝΑΟΗΤΚΑΟΕ ΖϋΜ ΤΕΧΤΒΑΝΟΕ.

Του ίν κγίοις πατρός ημών Μεθοδίου πρεββυτερου χαι ηγουμένου ίΐς

τον βίον χαϊ τα λείποντα του οϋίου πατρός ημών Νικολάου άρχιεπι-

ϋχόπου Μύρων.

1 Επειδή ί) των χα&' ημάς ' λόγων πλοχη1 « τ$ άβαφεία 'τής πτω-

χονοΐας* το γρΐφόν βοι έντυγχάνοντι έπνέχειν νομίζεται*, * ξητεϊ όε ή 5

χκ&αΓρά ϋου άπλότης*, » ώ ανδρών αρίΰτε χαι περιφανέβτατε Θεό-

δωρε, » λόγον εγχωμ(ου τι] Γφράβει άποίχιλον* χαι νοήμαΤοΊ τον ενχκ-

τοπτον1, * προς δε χαΐ τω ποΓβω τον άπέριττον* » — ίγώ, ίνα μη Γδόξω

άνήχοος1 * χαΐ όπως ϋοι φα'νείην παρέτοιμος1, * τζ πίϋτει χαΐ χελεύαει

{θου χαριζόμενος^, * άνιβτορήβκι μβλλον τκ τον περιβόητου λ'ιχολκου ">

μίγιαΓτα χατορ&ώματα1 * χαΐ ούχ αυ&ις έγχωμικβκι το λοιπόν

προαιρήβομαι1, * ώ^ τάχα της Ίβτορίαξ βυνή&ω:; έχοΰαης Γτο εύχατκχοι·-

Λτον1. ^ εΐ δε τι ϋυμπλεχείη πού τη Ιοτο^ρία έγχώμιον1, » θίώ άνκ&ε-

τΐον το χάρισμα χαι τι] πίϋτει 0οι>Ί, * ταΐ δόντι χαι τι] Γχορηγη&είατ)1

πκρά της αύτοϋ μεγαλοδωρεκς, εϋραϋΟ'αι ΰύν έ£ηγήΰεΓϋι το έγχώμιοι^. * «

εβτι δ% των περί πάντας κχροατάς διηγήϋεΓων πληβιέϋτερον1, * μετά το

ειπείν γένος χαι πάλιν νχαι επιτήδευμα1, * τ>}ν έχ νεαρού του δώματος

άγωγήν τε χαΐ «υξί/σιν διαγράψαα&αι\ * ΐν' όμολογουμένην ί\τοι %κν-

μαξομενην την άνάτνίζιν ·»] έπαΰζηβιν1 εϊς δΰνα^μιν εχ δυνάμεως* * χα»

προς τοιάνδε εχ τοιβςδε άγωγήν η προβαγωγην ό ΙβτοΓρεϊ09αι τολμώ- !ο

μένος* * τΓ; των άχουόντων διάνοια ϋαφεβτα'τα έγχατάδηται^. * χαι όη
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&εοϋ διδονντος λόγον εν ανοίξει ίύΓ9έτω του βτόματος1, * κπερ οψις

εϊτ' ουν εν β^βλοις ά^νάγνωβις δέδωχέ*, * ταντα διηγη60μεΓνος χαι παρ-

έο'τηχα'*. *

Η·ίιη«ι 2 Ό του &εον &ε'ροπών Νιχόλαος*, * το ϋχεϋος το μυριΓδόχον τον »

^παναγίου χαι ζωοποιού^ πνινματος\ * τύ (κν*)&ος χαϊ (χλά)δο$ χαΐ

ρίζα τ&ν Μυ'ρεων χαϊ μύριβμα\ * ό κρίνου δίχην λελευχαδμένος Γτ/;

προεδρία1 * χαϊ ωϋπερ ίον έϋτολιΟμένος ΓτΓ; πολιτεία1, * ό ροόορ οία

χατερευ&ών Γτη αλιεία* * χαι χάλυξί πως έμπρααινίξων Ύί) ί'/χρκ-

τεία1, ^ ύ πολιά τι}ν χάραν Τχατεβτεμμενος} * χαι είς άχμήν τους πόνονς»»

1ίνηβχημίνος\ * ό χαλαα&εις το αώμα * χαϊ τονω&εις το πνεύμα, Ι ό

δροβιβ&είς άγνεία * χαι προ&υμία ξέϋας, * ό Μύρα ναίων * χαι τον εχ-

4 τ$ άββφιία — 5'ρΓφον, \%\. \Τ. ρ. Μίοΐι&ί'ΐθπι ο. 2 ίο το &ίίοις βαβίω; άγαν

χαϊ ίαχν&ς πονη9έντ«, (1&ζιι άϊβ ν&π&ηΐο δνβίηατκ χαϊ γςιφάδη.

4 Ι'>Μ ΓΙ ι. ι | γρίψον V, ύ&ζιι αυΓ (1. Καηά ηιϊΐ αηάοτβΓ δείιηίΐ: το ίνα^ι- το

ι·ιίι,;ΐι 10 άνιβτοςίβαι V 14 χορ·ηγτ)9ήβιι V 15 μεγαΐοβωςιας οΐιηε Αΐϊζ. V"

. ϊΰραοβ·αί] ; Γ-!· >.;ίΐΜ V, θΙ)βΕ8θ ο. 19ίί; ίίΙ)βΓ άίβ Ροπή ν^Ι. Ιίοΐιβοΐι. ζιι ΡΙΐΓ^η.,

εε1θ£. ρ. 139 19 Εοιηπια η&εΗ έχαύ&ηβιΐ' V 20 τοιάαδι V 25 μνριδόχον] μνρι-

όο^ον (Αΐίζ. νοΓ^ίβοΙιΙ) V, μνςηβόχον Βτ. 26 παναγίου χαϊ £α>οποιον βοΐιείηΐ Εϊη-

βοΐιιιΐ), άα Γΐοΐιΐ ίΐοϋ άβη δαίζβεΙιϊιιΒΓίι^ίΙιιηιιβ βϊδΓβηά, βοηάβτη αη εΐεΐι «οΙητ^ιΊΤνΙΗρ

νοη ανϋ-οί η. χλά<?θ£ ^β άϊε βΓβΙ* 8ίΐέο ίη V άνιΛ ΚΙβο^ νβΓ\νΪ8θΗΙ 27 ιιοιρίων

(Αΐίζ. νβΓνϊβοΙιΙ) Γ 29 χατίριυ9<ϊον V; νοίιΐ ηίοΐιΐ νοη ^ρεν&ω πιΙ)βίαοΐο, βοηίΐβπι

νοη έρινδία) Γα1)βο 81 ^νιβχημ^ι-ο; V \ τονο9·ίίς V 82 μοίρα V \ να νκίιαν Γ

ιιιίΐ ;ιιΐ(Ιι.·ιχΊ· δεητίΓΙ α. Ι;.Ι ; όιχ&ν

V. ΜΕΤΗΟϋΙϋδ Αϋ ΤΗΕΟΟΟΚϋΜ 1—4. 547

χαΓλούμενον φ&άνων1, * δ ονρανίοις ένδιαΐτώμενος χώροις1 * χαΐ επι-

γείοις ενχταΐα βνλλαμβ^νόμενος δήμοις1, * δ τάφφ ένϋοριαζόμενος ώρι-

Τμώτατ<>3 βΖτος1 * και &εΙα βνναγελιζόμενος την ψνΓχήν παραύτάβει1, *

ό μια (πλά)>χΙ αωματιχ&ς χαλνπϊτόμενος λύχνος1 » χαϊ πολλών πινάχων

6 έγχρωμος την δείαν χάριν έ£αναπΓτόμενος αν&ραξ*, * το πλείΰταις χαρ-

όίαις έντε&αμ* μένον ίμπύρενμα1 * χαΐ πλειοτέροις χατ' όνομα μεταληφ-

'&εν δρναλλίδιον1 * (οίοι γαρ μετ' έχεϊνον χ^λοννται Νιχόλαος1, * πάν-

τες δι' αντον είς όγιαϋμον μέδεζιν), * δ παϋι παρών, Γοΐς έπιχέχληται1, *

χαΐ αάντκς έλεν&ερων, Γοι έ%ηπόρηνταιΊ * — οντος δ πολλά μίν τη

ίο περιονϋία τήζ αρετής ΰννκγηοχως δι' επιτηδευμάτων ονόματα^ * πλεί-

ονα δε τβ>ν έφενριβχομένων έχων Γτκ διαφεύγοντα1, * οντος, τω νόμω

της φνβιχής άχολονΓ&ίκς τιχτόμενος\ * χώρα χαΐ πόλει χαΐ διΓα(τ^ βνγ-

χλείεται^' * έπεί χαΐ Χριϋτόζ, δ ποιητής των χρόνων, εν Γχρόνφ τεχ&ηναι1

δ νπερ' χρόνιος * εΐλετο\ ημΐν νομο&ετων εν τοις Γχρόνοις το εϋταχ-

ΐί τον1" £ πλην ώδε περί τον Γδονλον Χριβτον1 » λ^λήϋαι προήχ&ημεν.^ £

Οντος ωρμητο μίν Παϊτάρων της πόλεως1, * μιας τνγχανούβης των 8

Λνχίων Γτής επαρχίας*, * 'ή τότε πλέον χα^ώχιβτο μάλιβτα^' * Γνϋν γαρ

ως χώμη\ » ονχ^έτι ί£ πόλις1 νπ^άρχονβα δείχννταιΊ. ^ «ι ίί τοιανται

χκταπτώβεις χαι άποιΓχήβεις των πόλεων1 . πολλοίς μίν άλλοις της των

20 Γ&£ί(ον χριμάτων1 άβνββον τρόποις τοντο πάβχονβι. * πλην χαΐ τδ έχ

γραφιΓχης αννη&είας1 ήμΐν ενριβχόμεΓνον έννοώμεν\ * ως δια των πρυβ-
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οίχων Γτάς αμαρτίας* αϊ Γπόλεις κολάζονται1. * έπεί χαι τόπος έβτϊν

έχει πεδιΓνδς παραχείμενος\ » όλος χκτεβχιβ' μένος την όψιν*, * ατί διερ-

ρωγδς ίμάτιΓον θεωρούμενος1" * ίξ ου Ττη μεν ήμερα1 τεαφώδεις ατμοί

!.Γ· άναδΐδόμενοι φαίνονται1, * Γτη δε ννχτί1 * φλογώδεις καπνοί ως έχ χα-

Γμίνον χαλχέως1 δρώνται Γάναβραββόμενοι1. * χαΐ ντη μεν κφη1 * τω επι-

τιϊ&έντι την χείρα1 ή Γ&έρμη * προβάπτίται1, * ου μην χαι χατε<ΐ&ίει

την ϋάρχα1, ως το ΓΛαρ" ήμίν πυρ1 * το Γκατά βι>ν^·θ·£ίανΊ, * άλλ' ωϋτε

είχων είναι τον αίωνίον πνΓρδς χαΐ προοίμιον1 * μετά μεριχής ε"μφε-

»ο ρείας της άληΓ&είας αντον1. * άπορονμενοις νδε τοίς δρωβιν1 * οί Λρο-

βεβήχότες ήμε'ραις1 πατήρ παιΓδϊ διαγγελλονβιν1, £ ως Γαγραφος μεν1, *

πλην είς ημάς άλη&ής δια^ΰώζεται λόγος1, * δτι δι' άβελγεικν χαΐ Γβαρ-

χομανίαν1 των ποΓτε χατοιχούντων1 * είς φόβον Ιπιβτροφής έγχύμονα *

ΤΟΪΓΟ ή &ε(α δίχη την γήν ταύτην χατεδίχαϋε τδ φριχτδν όραμα. * άλλα 4

16/18 Υοι-Ι&Ββ: V. ρ. ΜϊοΗ. ο. 3. — 22 αϊ πόλιΐί, άϊβ (Ιβι Ρβηί&ροΐίβ »ηι

Τοίβη ΜθβΓ, ν^Ι. ο. 49; άίβ ί'οΐ^βηάβ 8ο1ιϊ1άβΓηη^ 1)βζϊβ1ι4 βίοΐι »«{' ί&9 Ι^ΐίΐβοΐιβ

Ι-.Γ.ΗΊ-ιιιτ 1)βϊ ΟΙ^ιηροβ, ·ννοΓϋΙ)6Γ οΙ>βη 8. 283 Γ.

1 έι·8ιαιτό(ΐινος V 2 ένκταΐα V \ {ναωρικζόμινος ωριμότατος αίτο« V

4 βΓβίβ 8ϋββ νοη «Ζαχΐ ϊη V νβΓνηβοΙιΙ; άβΓ Αϊζ. αιιί κΐ βοΐιΐίββί ά. ΕΓ^ϊιηζυη^

τι ί·ι.··.·.ί αηβ 5 {γχςόμα>ί V 7 μιτιχιινον Ο. Αϊζ. V 10 ανναγηο^ώξ] αννηγιοχώς,

η α. Κα. ίη α νβΛββββΓί V 11 Ιχων τα Βτ. Ιχοντα V 14 άβΓ βοΐιν&οΐιβ Ραηΐίΐ

:·.:::·ίι νηερχρόνιο; -<·ίι>·:ηΐ ΙιίιιΙ.··,· ; ,,-.ίτο ζυ ^βίδιβη 1β £ρμτ]το V ίιπ Τβζί, αηί'

Λ. Κα. ;.',«..» α'τι-ι 19 .'.τι·ι ·/>/.·?.(-· V άποίκΐβιις Ιίι.: 8θΠ πιαη άαβ ^ΐιΐι.-ι. νοη άποιχ^ω

οά. αποικίζω 1ιβΓΐβΐΙβη? | τή{ των] τοίξ των V 22 {ατιν V 24 τιαφώβιις Βτ. τι

άφώβηί V \ ζυ ατμοί V &. Κα. ιηίί βηάβιβΓ δοΐΐΓΪϊί: ταΐς ί| νγροϋ ίναίόβιβιν

26 αφήν 28 -Λαταβνΐ'ή&ειαν V ·_".) ιι.-η ;ι. ι.ιχ<(5· 1 81 βιαγίίλιινβινν 82

ο. Αίζ. V 38 αοτι V \ {γκνμωνα V 84 »ιια ο. Αΐίζ. V

3δ*

ΝΑΟΗΤΒΑΟΕ ΖΙΙΜ ΤΕΧΤΒΑΝϋΕ.

•τούτο, Τί1 Μαΐ παρέλχον\ * ηλήν είς έγχεντριΰμον 9ε(ον

γήβοίβ&αΐ βννεώραχα\ * *ΐνα μνηβ&ωμεν* * χαί φοβη*%έντες ίχφνγαμεν*

την λέγοτϊβαν άπειλήν*· * «ου μη χαταμείντ] το πνεύμα ρον εν τοί,»

άν&ρώποις τούτοις * δια το είναι αυτούς αάρχας». * ίΓτα «ί^»§ ή ομι-

•χρότης τ&ν ήμερων ίπετΐμή&η· φηϋΐν γαρ1· * νίβονται <& αϊ ήΓμέραι ί

αυτών1 * έχατον Γεϊχοβι ίτή1», * χαί πάλιν * «χρανγή Σοδόρην χαι Γο-

μόρρας άνέβη προς με' * χαταβάς ουν 'όψομαι, ει κατά την χρίίυγην

αύΓτων βνντελοΰνταϊ*· * ει δε Γμή, * Ίνα γνω?>. * χαι γίρ ^| άρ%^

νβκρχομκν(α] χαΐ τον χαγχόϋμιον Τχαταχλνβμον' * χαι τον Πΐνταχάλεας

έμπρηιϊμον έφειλχνϋατό1, » οία χαΐ νυν την διηγη&εΐβαν ^δεηλαβίαν*. * ι»

ίι' δ εν άγιαϋμφ το έαντον βχεϋος εχαβτος χτηβώμε&α. £ ο·ΰχ

γαρ εαυτών, ως ό «αρ^χΐήτωρ &εοΰΊ χαΐ ύχερπρε<?βεν»ι>

Πανίος ό υψηλός χέχρκγεν, » έχειδή τιμής ήγοράΰθ-ημεν1. * χαί δια

τοϋτο όφείίομεν δοζάβαι τον &εον ίν τφ αώματι ημ&ν' * ναός γαρ του

εν ημϊν αγίου πνεύματος έϋτιν, * ου από του &εοϋ εχομεν. * χαί ανειμ,ι«

λοιπόν τ·β διηγήβει μ/τά την νπόμνηβιν* * καθ·1 είρΓμον βαδιούμενος1^

κιι«πι. 5 Ούτος ονν ο άπο χώμης των Π^τάρων ορμώμενος*, * ε/5 δ^ ον-

ρανον την πρωτοτόκων πάλιν Γυπογραφόμενος* * ώδε την Γγένεβιν ελα-

χεν\ » ως διήγονμενος άρχομαι1. * χαί έδει μεν, ως τους λνχνονς ναο-

χάτω την ύροτφήν χαταλάμποντας\ * οΰτω τοις φύβαβι γενόμ/νον τον Μ

τριΰόϋιον* * μη έχ πατέρων των κάτω1, * ίχ 61 θίοΰ Γτοϋ ύπεράνκϊ* χαι
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γενεαλογεΐβ&αι παρ ί^μών χαί γεραίρεαΰκι*. * άλλ' επειδή ίατορηδκι

της ήλιχίας αυτόν την βιοΓτήν προε&έμε&α\ * ώ§ «ν χαι λιτότερα τξ

δια'λεζει χρηϋα(με9·α\ * χαι το μη φανήναι το ήμόν άγροιχιχ'ον ταντίί

βοηθούμενοι,» εϊπωμεν χαί γένος χαί τρόπον τόχου χαί Γεϊ τι ίφεύρο-»

μεν1, * ηδυϋμά ϋοι το διήγημα ούχ εν πολλοίς γεγραμΓμένον χαι τοΰτο1,

βοφώτατε άνυδρων, χαριξόμενοι*· * μάλιβτα είδότι, ως τα Οωματιχά διαι-

ταο&αι άβρότενρον, οία πλούΰιον\ » ούτω χαν τοις πνευματιχοΐς ζητείν

ποιχιλωΓτέραν ενώχηΰιν1 * χαί γεϋααι, ως ίχείνων είς αυταρχες\ * οι>-

8 Οβη. 6 3». — 5 Οβη. 63β. — β κραν/ή — πρόϊ μϊ ΥβΓίιίηίΙιιηκ τοη Οβη. 18».

π. .Ιοη. 1ί; χαΓίϊ/ΐι , ;··ιΰ Οίβη. 1821 νβΛΰΓζΙ. — 9 Ρβηίαροΐίβ, άϊβ Γϊίηί ππίβι^β-

^αη^βηβη δΐίΐάΐβ ιιιη Τοίβη ΜΡΘΓ ηαοΐι 8αρ. δαί. ΙΟβ. — 11 ίν άγιααμω — «τηίβ-

μι&α, ν^Ι. 1 Τΐιβββ. 44. | ούχ ίαμϊν — Ι^ομιν, ν^Ι. 1 ΟΟΓ. 6ΐ9. !0. — 17 ούρανόν —

άαογςαφόμινος, ν^Ι. Ηβ1)Γ. 12ίϊ. — 19 λύχνους, ν$1. Μαΐΐΐί. δΐί. — 22 γίνεαίογΐί-

α&αι, ν^Ι. Ηβ1)Γ. 7ί.

β εΓχοβ» βίο Ι 9 ααςκομανιία V 10 έμπριαμύν V \ ·"''·,;"), ;';,· ' °· Α- ^

11 χττ)βώμ«0·α Λΐ.·Μ ζνβΐπιαΐ, ηαοΐι δι δ η. ιι.κ-ίι ίχαβτοι, άαβ ζ^βϋεπίλΐ χτιβ. ^β-

βοΙίΓ. 17 >·ι!;ι/,- V 18 ν._;,.;Γί. Γ (.;:)..! V ιιί.Ίι) η π ϊ /;/· ίη προτότοχον ζη βιηβη-

άίθΓβη; .τ (..,·.ι Γ ι. ··,,.,.. βϊηά άΐθ Εης;β1, ν^Ι. Εηο. Μβΐίοάη 36: της ένω Σιων «ολι'τι;»

χαί τή{ ιιςωτοτόικον όμη/νρια; σΐ'βκηνοί 21 αατέςιον] V ιπι Τΐ'Χΐ τη τάριοι·; ιια<'^

£Γ. ίβΐ άαβ α Λ. Κα. ϊη ε ΙίΐΐΓπ^ϊοΓΐ, παβ αιιί ιηβϊηβΓ Ρίοΐοφ. ηίιΊιΙ <ίο!ιΙΙ'αΓ: <1ϊβ

ΛΜ|Ι||Ι:·ΚΙ· ζη ίί;ι,ι· Γοί-ιΙι·ι Ι τ, Γ.-'^ι.ιί : ι|<·|- ;-ν·ί!ΐί·'ιι·;·Γ Ιιιιΐ ιιΐίΐ ιΐι-ΐιΐ αΐΙΒ Ζ. 17 νϊβεΙβΓ-

Ιιοΐΐβη Πατάρων βϊηβ ΑηΙϊϋιβΒθ άβΓ ΪΓάϊβοΙίθη ΙΙι-ϊπιιιΙ ιι. άββ ουρανέ; αΐβ χροτοτό-

κ.Ίί' .ΤΙΙΑΙ.· ίιη 8ϊηηβ ^βΗαΙιΙ, ν^Ι. άΐβ Εηΐ^β^βηββίζαη^ τοη ηατρί; ή χάτοι α. &τ*>

Ίιςουβαΐήμ 1>βϊ ΑηάΓ. Ορβί., ίη Ρ»1βρ., Ρ. ΟΓ. 97, 12160. 22 ίστοριΛα ο. Α. Γ

23 ΙιτατΕρα ο. Α. V 25 ιίχομιν V | ^φίνρομεν] ^φ(νροιμεν? Κι" 2β Κοιη:υ.>

όαση ίι^/ημα V 27 ίιαίΓαβΟ1»! ο. Α. V 28 χα» Κ 29 χοιχιίοτίι>αν Υ Ι

ώί Βτ, γινβιωί V

V. METHODIUS AD THEODORUM 4-7.
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"6)~ Ix 'rOU'rCDV Eis xEtJuftJEUW A.txv6utJa' . : t]xttJ'ra ya(l ltl'ro;us r~l
chc.o1is' * EX r'rOVt"CDV tYat.vVp.Evos' * ~
'''EtVCDv 'rfJ tVE(lr yeti'f ßatJov-

E;
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pEVor;l. : ovros 0 Ex p.tiiS I'ev avaqrUS nOA.ECDS,: xolv'roxSO tYE r(JXÄ.&rxVCDV 6
xar(Jo'f1'J'tt' 'fOVS EvtJißovV'raS 'rExvovp.EVOS', * Y01lECDV {mfItJxEV wYEVflJV
IS xat nEtJtoVr C1ti'f lal'xtJOJv": &VErlEltJtC1rCDv tYE ßa.fY'p.ov a;uupa'fos" : tj~u
tlav yal,) 'faxa 'fOV r xtt1C17jS Cbr:'tOP.EVOV' * I'~ ~vv«C1.ftcXt 'f0 I'fJ X(latvEC1.ftat'.: or 'f9J xtJc.Jtso 'rfis C1V'IIarpEtas rav'fOJ'II xat(l91': 1:as 'tOV'fOV 'tov
tY.o,~tI'O'IJ dl ~ivas lxnjC1a'll'fO" * xal ntJcfn;cuS xal. l'0vatS athais E;atJXOVp,EVOt'. : 'fO YcX(l rIv xtJCDrorOXOts': p.ovov &avoi;av p.?]rtJa'll lXtJC1EV
JO 'I7jr C10VS 0 .ftEOS ~I'OJv', :
'tov 'ffjJ xa.ft' ~l'iiS loySO xtJCD'toroxovp.Ervov
lEtJEr:X' rols rpVov rC1t xatJt~ofl:EVOS', * C1rptJayi~Et 'faS nvlas C1'rUr(lroC1Et Els
VO''rE(101l'' : tva rpatvl'j'fat- 'f91 xtJ0tY(loPSO av'toii, O-V 'rfJv xa./tatJor7j'ra Ell7jrrpivat YE'fvro(ltC1rO', * axolov.ftOJv Iv 'r0,,9' [C1a r'rE xa/. &V'ri.ftE'ra" : xal.
äXE(l "(EivoS IlVCJEv, Ör1/ItC1as 'tfJv YEVV7jO'LV', p.7j'ftJtxfIS rpVtJECDS (J'fEt(lro16 p.afa, * 'tavm nl6T1t1!1 Nu(olaos' "'1] p.7j'fl,)! 'tEl4tEI S XtJCDtp.ro'ra'fOS" : l1.P.rpCD
6e irp' iavro;;s xal, p.ovov rVXEtJa(lxOVtlav' * ru'rE1f.viav 'roiS 'fEVV'-q6«C1t
xcx'talEinotEv'. : ov XOA.v'f0vta yaQ, raU' Evnat6ia' : na'ftJaC1t xa! nfi
xOC1P.SO r'ro xtJ"16tp.cDra'rov'.:
OV'rCD 6e 'fEX.ftE2S xa! OVTCDS r91 4tE91 oifxovop.7j.ftE1s' ... tYUXVVEt EV.(}VS 7
EV avr'f1] V7jXtO'f7j'ft' * ra &;toXtJExfI VXE(l ~)Jxtav xaQt6p.a'fa'. : 0 'fcXQ
in yaA.OVxovP.EVOS rß(lErpOXtJEXOJS': xa! C1vHoyt6P.OV EVE(l'fEtq.S p.~ EVx0(lOJv ßtJyavov, * roQci'JV atJt{}p.ovs xal. p.E'rQa ~p.itJas E7t6V60xl'jro xvr(}trp tJtOxa~EC1{}cn'·: :if.a! rruv ~P.6(lruv EV 'fE'ftJatYt xa! Ex'f!1 rxaVOvt:if.cD'fnl'ra' : rov" EV ldtJi'f" ehs 01 P.EC10t 7toUaxtS r'fT]v ~ltxtav' ~ xa! V7tE(laXS5 rp.ot 'tfIs 'r('orp1)s',: oV'tCDs 1:0Ü yaA.axtOS IlE'flMp.ßavEv mtJif', ... aU' EV
p.Ov!1 r'ffi 'rE'rayp.Evn\: xal, rä7ta;, ov tYEVTEtJ0V',: 'taxa 1:0 'fOV xavovos
x(lo 'ffIs tYta't(lorp1)s r.ft{'tws C17tatJrovp.E'IIOS' ·: tv' r!/ &l7j.ftOJs' 'ro Llavt",xov EX' avr:91 7tA.7jr(lOVP.EVOV loytov'· ... «tYtxatoS ehs rrpoivt; &v.fhjtlu'). :
~ yoiiv ehs t"Eivos tY.7t0 'ffIs yfIs 'roii Ivnloiis 7tU'rovs I1(lXE'tat,: 3XEtJ
so oV6ev 'fOJv I1.UCO'll rpV'fWV SXOV tYEtxvVUtt, * OV'fCO xal. OV'fOs EX vl'j7ttov
'f'~V 1:Eluor:"1rr:a xavovt~E'tat',: I1tJ'ttos a7taVrrcxo.ftEv "a2 r60S av'tos Eavnp ravarpaLVop.EVos'. :

τ&ς ιχ τούτων είς περκΐϋείαν λιχνότερα1. * ηχιϋτα γαρ λιμώξεις ΓδΙ

άχοής1 * ίχ Ττοντων δαιννμενος1 * η ΐξ εκείνων τη ένερΓγεία βαρον-

μενος1. * ούτος ό έχ μιας μϊν άναφνς πόλεως, * πολντόχφ δΐ Γβπλάγχνων β

πατρότητι1 τους ενα^βονντας τεχνονμενος1, * γονέων νπήρχεν ευγενών

6 χαΐ περιονΓ«ία λαμπρών1, * άνεγχειρίβτων δΐ βα&μον αξιώματος1· * ήδει-

6αν γαρ τκχα τον Γπίϋ<3ης άπτόμενον1 * μη δννοϊϋ&αι, το μη χραίνε-

ϋ&αι1. * οϊ τω πρώτα) της βνναφείας Γαντων χαιρφ1 * τάς τούτον του

άοιδίμον ώϊδΐνας έχτήϋαντο1, * χαΐ πρώταις χαϊ μόναις α&ταΐς έξαρ-

χονμενοι1. * το γαρ Γεν πρωτοτόχοις* * μόνον διάνοιξαν μήτραν αρΰεν

ίο ΊηΓ0οϋς 6 &εος ί)μων\ * τον τω χα&' ημάς λόγω πρωτοτοχονμεΓνον

ίίρί'α1 τοίς φνονΓ0ι χαριξόμενοςΊ, * βφραγίξει τκς πύλας ατεέρώβει, είς

νβτερον^' ^ ίνα φα(νητκι τφ αροδρόμφ κντοϋ, ον την χαλαρότητα είλη-

*ψέναι γεγνώριβτο\ * άχολον&ών εν τόχω Ιβα Γτε χαΐ άντΐ&ετα\ * χαΐ

απερ ίχεϊνος ελνβεν, 6Γψ(βας την γεννηαιν1, μητρικής φνύεως βτειρώ-

16 ματα, * ταύτα πεΓδη6ΐ] Νιχόλαος* τι] μητρι τε%Γ&εις ΐίρωιμώτατος1, * αμφω

δε έφ' ίαντοΐς χαΐ μόνον Γνπεραρχοϋβαν< * εύτεχνίαν τοίς γεννήβ^βι

χαταλείαοιεν1. ^ ου ποίνγονία γαρ, Γάλλ' εύπαιδίά1 * πατράβι χαϊ τφ

χόΰμω Γτό χρηβιμώτατον1. »

Οντω δε τεχ&είς χκΐ όντως τω &εφ οΡχονομη&εις1 * δειχννει εν&νς 1

Μ ίν κΉτϊι νηπιότητι1 * τα αξιοπρεπή ναΐρ ηλιΓχίαν %κρ(βματαΊ. * ο γαρ

Ιτι γαλονχονμενος ΓβρεφοπρεπώςΊ * χαϊ ϋνλλογιβμοϋ ενεργείας μη εύ-
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πορων όργανον, * ωρών άρι&μονς χαϊ μέτρα ημέρας έχενδόχητο χν-

'0

Γρίκ> βτοχάξεβ&αι*· * χαϊ των ήμερων εν τετράδι χαϊ εχττ) Γχανονιχώτα~

τα1* Γοΰχ εν ετέρα1, ως οϊ μέβοι πολλάχις Γτην ηλιχίαν1 η χαϊ νπέραχ-

85 V01 τί? τφοφής^ι ί όντως του γάλαχτος μετε'λάμβανεν ωρα\ * άλλ' εν

μόνΐ] ττΐι τεταγμέντ^, * χαϊ ΓΚπαξ, ου δεντερον\ * τάχα το τον χανόνος

προ της διατροφής ενΓ&έτως ύπαρτούμενος1· * ΐν' Γ/; άλη&ως1 το Λανι-

τιχον έπ' κύτφ πληΓρονμενον λόγιον1" * «ίί.καιο? ώ§ Γφοϊνιξ άν&ήϋει1».*

η γοΰν ως ίχείνοζ άπο της γης τον εντελούς πλάτονς άρχεται, * όπερ

3ο ουδέν των άλλων φντων έχον δείχννται, * οντω χαϊ οντος έχ νηπίον

την τελειότατα κανονίζεται1, * άρτιος κπανταχό&εν χαϊ ϊβος αντος έαν-

τω 'αναφαινόμενος1. *

ru

Γ&Γ ο. 6: V. ρ. Μίοΐι. ο. 3. 4; ζαπι ΙιιΙιηΚ ν§1. β,αοΐι Επο. Μβΐώοάπ

ο. 3. 4. — 6 Λ/βσηϊ — χςαίνιβΰαι, ν^Ι. 8ίτ. 131. — 9 διάνοιξαν — &ςβ»ν, ν^Ι.

Ιιίαο. 223. — 19 νοΓΐ&£β ίίϊΓ ο. 7: V. ρ. "Μϊι-ΐι. ο. 6; ζ. Ιιιΐιηΐΐ ν^Ι. Εηο. Μι-ΐίι. ο. 5.

— 28 Ρβ&ΐιη. 91 (92) 13, ν^Ι. V. ρ. Μΐοΐι. ο. 69.

V | ζη />.ιοτα Γ α. Βά. ΐη αηάβΓβι Η. ΙΜ ίΐ'1: ουδαμώς 2 ζα

μινος νίβ βΐιβη: έυωχούμινος 8 άδίνας έχτίβαντο V \ πςιοταΐί ο. Α. V 9 διά-

νοιξαν ο. Α. V 13 ά·Λθλον&ών V 14 δψιισαι ο. Α. V 16 πιδήα^, ραΓ&11.

<ι ΓίΐΊ'/,τίίί, πίδήοιι V \ προιμότατοϊ Υ 20 ά&ιοαριπιΐ V 21 γαΐονχονιανος]

,<.'.<··/. V; ΰΑβι ΐβί είηβ Ροπή γαλωχίω κ;ι(( άββ <_'<"Λ·Γ,!]πίΐι 1ι<·η γαλουχία νοπηίί-

3 Vorlage für c. 6: V. p. Mich. c. 3. 4; zum IJlhalt vg). auch Enc. Methodü
c. 3. 4. - 6 n[al11j' - XIl«lllEa8al, vgL Sir. 131. - 9 "1(:11I01~a" - lXl/aa", vgL
Luc.223. - 19 Vorlage rür c, 7: V, p. Mich. c. 6; z. Inha.lt vgl. Enc. Meth, c. 6.
- 28 Psalm. 91 (92) 15, ,gI. V. p, Mich. c. 69.

^βββίζί,ν 22 έπινδόχητο ΒΓ. (πευδόχη τ& V 28 κανονικότατα V 24 οϊ ιιίαοι

Βτ. «Γΐίΐ-ι' σοι V | Εοιηιηα ηαοΐι ήΐιχ/αν V 27 «ρο ττ)ί ο. Α. V \ διατςοφής Βτ.

διαβτζοφήί V \ Κοιηπιβ, ηαοΗ άληδώς V 28 φοίνιξ V 29 ήγουν V \ έκιΐνος]
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a1.W(lL6ros" .: cpo..r:()a ~l'''LW-rWll rI1vv a-ra~t,,' "al rvvaLXElO"VS n6-ttovs • s
-ro 6Vvorlov anw/}ovI'ElIOs'.: nE(Jw~.'rjcpE/, ret() Itrvws r't~lI I1wcp(J066v7;v'
"at I1vvEnbdEx-ro av-rfJ "al 6VllE'I1-rta~-ro EI'CIJ(lOllE6-ra-ra" * fSnros I'Y] !l-fr
I'0S ncx-ttwv h'''VxAW611 -ra -roii 1I0ros avroii IXl'cpod'a': "al. -ri'js avd'(JEkcs
-ro 6t"a{C}1I ixnO(>.fh}I1EtEV'. : ös otlrro nAWll "al. reW-rw CPE('Op.EVOS' • &,r;aJ(>cpcxvt6.fh] -rwv 6a(,,,,,,wv roviwv, * 'VCX vlo~6nf.ft?i Wn(J066xws' 'tip ~crrp 10
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!·ν-ι,,., ,,. , 8 Τω των πατερών δε εθ« χαΐ τρόπω εν Γμάλα ϋτοιχρύμενος1, * βι-

χαϋχολίας χαΐ χοιχιλογνωμίας ουκ έχιδίδωϋιν έαιΐτον άόχολήματι*.*

μόνη όε τη φνβιχϊ} χαΐ τι] άναγχκία των εντολών διαίτη χαΐ περιοΓχ%

εντρεφόμενος*, * των τον &εον αυλών, της έχχληβίας λίγο, νπ^ήρχεν

άχώριβτος*,.* φίλτρα ήλιχιωτών Γβύν αταξία* χαΐ γννκιχείονς χό&ονς * 5

το βύνοΓλον άπω&ούμενος\ * χεριειλήφει γαρ αγνώς Γτήν βωφροβύνην*

χαΐ ϋννεπίχλεχτο αντί] χαΐ βννειϋτία^το Ιμφρονέβτατα\ * όπως μη δή-

μος χα&ων ίχιχυχλώβη τα τον νοΓό§ αυτόν αμφοδα* * χαΐ της ανδρείας

το δ(χαιΓον έχχορ&ήβειεν*. * ος ούτω τελ&ν χαΐ Γοΰτα> φερόμενος* » άχωο-

φαν(β&η των βαρχιχων γονέων, * ίνα ν[ο&ετι^9τί ενπροϋόχως1 τφ &εΓκ> ίο

γνηβιώτερον^. * και χρήμαβι κομών * και περι&ιΐβία γανύμενος\ * ουκ

ίχαιρεν τη ^τούτων αλη&νΐ*, » άλλ' έπεβτέναξεν, &εον έ^ενμενιζόμ/νος

ότι μί'.λυίτΐ'.'. * δο&ήναι αντω χαΐ γνωριβ&ήναι διοιχήϋεως Γλόγον τον

χάλλιβτον\ * όπως χρήϋοιτο τω πλοντω εΐζ το αίρέβχον τω δώβαντι1 *

χαΐ ενροι τοϋτον Γλντρον έμχτώβεων^ ή πρόζενον των άγαΓ&ων ουκ 15

εμπόδιον.^ *

ΡΓ»ΧΙ· ιΐ.· 9 Ταντα λογιζομενω χαΐ έ^αντλονντι λελη&ότως αυτόν τοις ένδ/έβι

βπηΐ>α· χαΐ χρχξουβι1, * γειτνιών τις αύτω των ενδόξων χαΐ αολνχτηΓμόνων το

πρότερον*, * ΐϋως ίζαιτη&είς τω Σατάν Ίωβ άλλος τις είς εϋχατον χε-

Γνίας αφίχετό*, * χαΐ τρεις Ονγα^τερας αύτώ\ ενμόρφονς ονΰας χαΐ γι- Μ

νωϋχομίνας Γως εύγενέϋτκταϊ*, * είς το χορνεϊον έχδονναι παρ'νδβον
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χατέβνρτο*. * έβονΓλενβατο ράρ1, ΓεΙ χαΐ χεχώλντο^ * άγγελω άγα&ώ Γτφ

Νιχολάαϊ1 έχ &εοϋ γεννηδέντι χκΐ δωρηΓ&έντι αΰτώλ * έπεί γαρ τ$

Γαχρα χτωχεία* νομίμως α&τάς χροβχληρωβα&αι* των αλαζόνων *τις

ούχ ήνε(χίτο\ των δε απόρων Γού χροτε&νμητοΐ1, » άνόμω Γ6αρχομανίαί «

είς χοριϋμόν τίνα καν της άνα^χαίας ζωής* έχδονναι βία ταύτας ύ

ανδρωχος βεβονλητο. *

10 Τοΰτο γνονς ό μακαριώτατο^ Νικόλαος χκι οϊχτω πολλω βλη9·εις

Γτώ προς τα χόρια* * καΐ την αυτών έχ πατρός παρ€(βούλενβιν\ * της

9ε άν9·ρωπαρεοίχείας φοβούμενος* τ6 προς άγα*ϋ·ά λιχμητήριον1, * ϋχέχ- ί«

Τίται οίχτεΐραι Γτούς κινίυνίΰονταί1· * εϋχεται δ% ·9·/ώ καΐ τεχνάξε-

*α»\ * <·»'.Γ.ΤΙ·./Ι;^)(Π·Ι.,- χατενεργήβαι των πασχόντων τον ελεον*. * χαι

δη λαβόμενος άωΓρίας της χάνν* * δεβμον χρνϋον αντάρχη έζαχοντίζει

Γτοϊς χενητεύααΰιν* * — ω του Φαυματο^ — , * έντολήν εν τ$ έντοΓλι]

εργαζόμενος*·* τ/; ^άρ (λ(γονβι£> ιάγαχήβεις ως βεαντον τον

Γαρ ο. 8: V. ρ. Μϊοΐι. ο. 8. 9; γ)?1. Εηο. ΜβΛ. ο. 7. 8. — 17 νοι·1*£β

ΓϋΓ ο. 9—14: V. ρ. ΜιΛ. ο. 10—18; ζ. ΙηΗιιΗ ν^Ι. Εηο. Μβίη. ο. 10—12. — 32 χαί

Ο] — πινητΒύβαβι, ν^Ι. V. ρ. Μϊοη. ο. 12 1. — 35 Ι/βν. 19 18 (Μβίίπ. 2239 ο. ρ»Γ.).

1 τί> τ&ν V | 19·»] V \ βίχαβχοΐιαί V 8 πιριοχή V δ ανναταζίας Γ

;·ι·ι ΐίΐχΛ.1·.· V β ,·' -πιϋιι/νι: )·>,,· V 7 β»ι>ηστί«βΓο V 9 &χο<}φανΐα9η Γ 10 νιοθ·£-

τι&ή V | ,-'Μ τ.,π.,,.,..,.,,· V 14 Λ Μ.;, ι ΓΙ V 15 ίυρίΐ V 17 αυτόν V, 80. τίν χ'·.·.: ;··<·.

οά. ίη ι /·Γ!ΪΓ ζη βηιβη(1.? 18 ;·ΜΓ;·Ι.·.Γ ης ΒΓ., γιιτνιωντο( V 19 .-"ΐ.:;π;'. ·, V

20 άφτίκίτο V 22 καΐ χιχΜντο] χαί χώλντο V 28 γνουί, Αΐτζ. νβητ. V 29 το

πρόί V 80 ί« ο. Α. V \ άν9·$ο)πα<)ΐβχίαίν 31 όιχτΐΐραι ο. Α. V 32 ύνναιβΰτι-

το>! χ<α' Γ. (/;·:·ίιΓ. ι V 85 λβχούβι;] ν^Ι. 'βοάβτι οά. Ιηηΐ.' Βτ. α. ο!)θη ο. 4ί την

Ιέγονβαν άπιιίήν

1 Vorlage für c. 8: V. p. Mich. c. 8. 9; vgl. Enc. Meth. c. 7. 8. - 17 Vorl~ge
für c. 9-14: V. p. Mich. c. 10-18; z. Inhalt vgl. Enc. Meth. c. 10-12. - 32 lIal
6~ nEII1/~E6cJacJL, vgl. V. p. Mich. c. 12... 3S Lev. 1918 (Matth. 2289 c. par.).

I 1&1/ V I ~lllacJ:rol.ux, V
8 '''~'O%~ V
Ö cJtI"af"(x~ln~ V I
6 &no~OVI'8t10~ V 7 cJvtl1/cJdacJ~o V D t!l1"o~!pavlaltF/ r 10 i;IOltE~J:t1) V I ~tI:r~ocJtk,%w. V 14 cMcJavn V 11) {V~E' V 17 av~611 V, sc. ~c)" ,,1o;;roll,
od. in abroll zu emend.?
18 YBLr"uAlII ~,~ B,.., 1E't:II,cill1~0. V
19 i~ct'~I,fh~ Y
20 &CJlf)XErO V 22 xal x,xtk,lvro J xal xtk,ltno V 28 1t10tl~, A.n. verw. V 29 r~
n~6, Y
80 68 O. A. V I a"ltQro"a~EcJxlct' V 81 61x$"E,~a, o. A. r S2 &"mEcJ8'7j~(j). Xa$"E"E~rElcJa, V
36 leyoveJY J vgl. t (JowCf?1 od. II.hnl.' B,.. u. oben c.
~~ "
"'YOtlcJ«lI &nEIl.~II
1 d

dill V

11WaLlIlov, V
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Γσου> παλαιά1 * η χνριαχή χαί καινή άν&νφηΓχεΐ τελειότερα1· * «όταν δε

ποιής έλεημοϋννην, * μη γνώτω η Γάριϋτΐρκ ϋον1, * τι ποιεί Γη δεξιά

βον1». £ χκΐ γαρ πάλιν, ω χκτ έντολάς προβηύχετο εν τω κρύπτω της

ψνχής ταμιείω %-αίμίν ό πανόλβιος1, * τούτω έδείχνυ την δωρεΓάν χρν-

5 φιώτατα1· * χ«1 ως έχ φωτός τον &εον έλλαμφΓ&εις το φιλάν&ρωπον1, *

όντως έχ φωτοΓβόλον ΰνρίδος1 * αχτίνα βοηθείας χαί χείρα ϋωτηρίας

δϊρέγει τω }>ε(τονι\ * ον μετά την τον Γνπνον έχτίναξιν1 ενρηχως ό τη

πενία τριΐχόμενος αν&ρωπος1, * χαί δάχρνβιν ωϋπερ χαί χαρά ληφ&είς

χαί βλη&είς μέγιότα * — το εξής 6 άχροα'τής δικβχέψαιο1, * πόϋα τω

ίο φιλαν&ρώπω &εω προδπίπτων * ενχαριϋτηβαι Γει%εν έπείγεο'&'αι*. * δι' 811

πρόϋβχωμεν οι τε λέγοντες ΓχαΙ οΐ άχονοντες* το της έλεημονβννης φίλο-

&εονΊ, * οπόβον &εω ότεργόμενόν έβτι χαί ηΓμΙν χρεωβτούμενον1. * Ό·£θΰ

γαρ ίατι το μέγα '^γνώριϋμα έλεος1, * δς ελέω Τχαϊ άγα&ότητι* προς το

ιΐναι τα πάντα έχ τον μη Γ'όντος παρήγαγεν1· * &εον το παραπεϋόντας

15 εξ αρχής ανω&εν * παιδαγωΓγήϋαι πατράβϊ*, * προφήταις * χαί τέλος *

αυτόν έχεΐνον άΓτρέπτως γενέβ&αΡ, μένοντα χαί &ιόν\ * πλην της

αμαρτίας κν&ρωπον. * ημών δί χρέος χαί άποδέον οΐχείον βοή&ημα1 *

ΓΟ πάντα πράττειν εις Γδόξαν αυτόν1, ως ποιητον τε χαί Γπλά0τον

ι]μών\ * ίνα άγικζηται το τούτον Γέν ημΐν όνομα1, » όπερ εργάζεται προ

ϊο πάντων εΓλεημοβύνηΊ * χαί των ένΓόντων μετάδοβιςλ *

Τούτον δοξοφνγ&ς τον χρίϋματος χ^ταπιαν&είς1 * τω της ψυχής 12
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χείρε ο ελεήμων &εομιΓμήτως Νιχόλαος1 * χαρά και εύποΓρ(α υπέβαλε1 *

χαί οι άμφοΐν προς &ε(αν ενχαρι^τίαν άνέβτηϋεν1 * τον έχπεϋόντα ^Γτ§>

ραθυμία1 και τ$ άνενποϊρία το πρότερον1. * δ? τΓ; μια ϋ·νγατρΙ έπαρχοϋν

*» είδως είς προιΓχος εΐϋφοράν1 το ονΓράνιον δώρημα\ * παβτάδα πλέξας

ννμφιχήν, * ναντην έτΐνόμως ήρμόβατο1.* έτι δ'ήπόρει προς το ξενονρ-

γη&εν θ«ω δια του άννπ^όπτον θεράποντος1, * καΐ ή&ελε, χαν μη τον

τρόπον έπινοεΐν ενριβχεν, * γνώναι τον &εοΰ τον άγαΓ&ώτατον αγγε-

λον1. ^ ο δί αφιλότιμος χρος έπίδειξιν1 * καΐ διαγνωΰτιχώτα^τος πρύς 1ί

«ο νπόχρνψιν1, * έπιϋχων έτι ήΓμέρας τινάς1, * πάλιν το αντο ποιεί ννχ-

Γτ6§ αωρότίρον1, * καΐ έτερον δεϋμον χρνβίον έχ της αυτής #νΓρΙδος

ήχόντιβεν1 * ΐΐς τον της άλλης αδελφής Γεννομον γάμον1 * τον ^πρώτον

παρόμοια1. * ον Γαν&ις ενρων1 μετά την ϊχ τον νπνον ό των χορών

1 \Τ§1. Μβΐΐΐι. 63. — 8 κατ' έντολάς, ν^Ι. ΜΛϋΗ. 66. — 7 μίτά την του

νάνου :·/.τ:ι-<'ίιι·. νμ·Ι. V. ρ. Μίοΐι. ο. 16 1 : του ΰανον το βάρος τιναξάμινος \ .· /'·ι_. /,-/.,:,_·

— ΐΓ.'γ,ατΓ , ν^Ι. V. ρ. ΜιΛ. 13δ. — 24 8? τ§ — ήρμόβκΓΟ, Ύ%\. V. ρ. Μΐοΐι. ο. 18».

— 81 άωρότιρον — ήχόντιαιν, ν^Ι. V. ρ. Μίοΐι. 14 18. — 88 ον αΰϋ-ις κ. τ. Ι., ν$1.

V. ρ. Μΐοΐϊ. ο. Ιδίη.

βίο V, άϊβ Ιιβΐ ιιηββΓβιη \ π ί. ϋεΐϊβϋΐβ ΑάνβιΙ>ϊα11)ϊ1άυη^ 2 Κοιηπια

ηαοΐι ποι{ϊ V \ γνωτω ο. Α. V 8 Κοιηιηα η&οΗ πάΐιν V β &·χτινα ο. Α. V \

χείρα ο. Α. V 7 γεΐτωνι V 8 χαρά V 9 !£)]? ο. Α. V 10 ίύχαριατήααι]

ένχαριατήαιιν V 11 πρόαχωμιν V 14 (ΐη οντος ο. Α. V 19 «ρο ο. Α. V

21 όΌ£οφνγ<α{ V \ τω V 22 χαρώ V \ εύκορ/α] άαβ απορία νοη V ΙτΟηηίβ ΐιη

δϊηηβ άββ Ζ. 26 ϊοΐ^βηάβη ΐ^ιί^ιι νβΓβίαηάεη \τθΓ(1βη; αΙ)βι άΐβ Αηΐϊΐΐΐθββ ζα ^α-

:>!·ιιί, -ΛΐίΊ άνινπορία ίοΐάβΐί χαρά χαί ΐΰχορία 28 ίιαμφοϊν V 2β προς ο. Α. V

2* ά'γαδότατον V 29 ΟΊ? ο. Α.'ΐ' 80 έπιαχ&ν V 82 ήχόντηαιν V
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πα^τήρ διανάβταβιν\ Ι πεβίαν ίπ' 'όφιν * χαί προς θίόν ΰτεναγμοϊς ινχα-

(«Ίϊπιΐϊ ιχ^χέων την δεηβιν1 * (ήδη ί'άρ ουδέ /.Ι././.ΪΓ χαταπλαγεις ιΐς

*αχρον «δυνατό1), 'ΪΪ£ αν εϊη, χνριε, 6 τοϋΓτά μοι ποιώνν προβιτί&ει

ρήμαΰιν, * 'χαΐ τίς ιΌ*τιν, νχεράγα&εΊ, ώ τοντο χράϋαιο, ^ανελεήμων1,

χρ'ος τοΰοντον διαχονηΰαί βον τω άνοΐξίω μοι Ιλίον1; * χλην ανά Γπα- 5

ϋαν, οίχτίρμων*, έπαγρνπτνήϋαιμι νύχτα*» χαί διαγρηγοΓρών προαχα&ί-

<;ιαιΐ! . * ούχ ίνα χατα'λήφομαι βον1 τον άνεζιχνιάβτον τον δ&εν βουλή

("ζεγειρόμ/νόν 6οι διάχονον1, » άλΐ' ίνα Ρδων προβχννήϋω* τον ίν άν-

&ρώποις ξηλωτήν βον χαί μιμι/τήν χαί δοζάβα 9εΛ'. *

14 Τοντο ίχείνον ϋτήϋαντος Γτ^ διανοΐο* χαί τω Γεργω άννοντος1, * ι«

απήλ&εν ό τήξ τριάδος νδονλος Νιχόλαος^, * τω τρ(τω του νδώρον προϋ-

δήματι* * την τρ(την &νγατίρα τον δΐαπεπτωχότος* » εν &εω έ^ανα-

0τηαόμ(νοξΊ. * χαί μόνον ότι πάλιν έξαχοντίξει της χορηγίας το πλού-

βιον\ » ιδίαν ο προβαγρνπνών της δωρ^ας την έπίλαμψιν\ * ε^ίρθίί^

Γτάχος χατέλαβειΡ άναχωροϋντα τον εχ θ·εον αν'τω ενχοιήτορα*. * χαί ΐ5

τούτον είς άναγνωριαμόν τρανότατα προϋβλέπων Γχαι έννοώμενος^, *

Τπίχτει πρηνής* * χαί των Ιχνών έφάπτ/ται πανενχάριϋτά^, * οίχείον

1χρέος πλήρων1, * ου προβτιΓ&ε(ς τι έχείνω1 * είς την παρά δέον άπο-

βλεπομενην άμήρνΓτον άνταπόδοβιν1. * ούτω ί£ 6ιαγνωβ9έντος Γτοϋ μα-

χαρίον1, νί>ς οί·χ ένόμιξεν*, * ορχω λαμβάνει κφνίϋΐκς τον αν&ρωπον\*α>

μέχρις άΓπάβης ζωής αύτοΰ1 * μηδένΐ ίχλαλ^βαϊ* το μετ' αυτόν εξ Γαν-
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τον γενόμενον*. * ον πληροφορήϋας ο Τήλεημένος*, χύδάπερ ήπαίτ·ητο\*

ΤΓ; περιλειφ&είββ Ονγατοί τελεβων άπψχε'το το ϋωτήριον1, * δ ή θίοΰ

φιλαν&ρωπία δια της τον μεγάλου Νιχολόον χειΓρος έ&ηϋανριβεν*. *

ιηιη 15 Ταντκις ουν χαί ταΐς παραπλτϋίοις άρεταΐς άναγο'μίνον τον μα- »

• . ' ίιοί ΤΟΠ Ί*ί Γ -Λ * ί ?/ Τ*ϊ\ /Γ \ ' Τ

χάρος , * ο των 'Μνρων έπιϋχοπος,* ανηρ πανοϋι ος χαί νεαρετος',*

τον τήδε βίον προς χνριΓον απεδήμηϋεν\ * τω δε περί αυτόν δαυμα-

ϋτιχώ βίω οΐ τον χατ' αυτόν Γχλήρου λογάδες* χαί οΐ πέριξ έπίαχοποι

Γχεχρατημένοι\ * επόνονν νπιρ Γτής έχχληβίας1, Τως το εΙχός\ * άξιον

τον ο1χοτμέ'νου διάδοχον* εΰρεΐν χιΐρίω ευχόμενοι1. * ων εις, * ώ? ίχ»

θ/οΰ χινη&εΙςΊ, * την πίϋτιν είς άο*φάλειαν &έμενος\ » ενχήν τοις πκαι

χρατη^να,ι Γϋυνεβουλεύϋατο'. * τούτον Γδ( γενομένου^, » των πόντων

ένι ό τρόπος Γτής άνευρήβεως* του έποφειλομίνον &εω εύαρ^βτήοΊίΐ

γνωρίζεται^, * φωνής αύτω τοιαβδε νπροβγενη&είβηςΛ· * "'Απελ&ε είς την

26 ΥθΓΐ·ββ ίθΓ ο. 15. 16: V. ρ. ΜκΛ. ο. 21—23; ζ. Ιη1ι»1(; ν^Ι. Εηο. Μβίΐι. 13. 14.

2 ΐ',ΛΐΙ V 3 ΚιιΙΙΜΙΙ,ι ΙΙΊΓΪΙ ι'χι.1,1 V \ Π ( · Ι : · · Ι .ΤΜ«ι·ί Γ Ι 1 1 Ι, V 4

/ ι·ι ι,.ίΐ ο. Α. V 5 άναχάβαν V β Λιι;;·(",}'"<.""'' προοχα&ι^βαιμ» V 7 χαταΐτ;-

.·.·..·» 1. 1 V 10 &νοΙοντοι V 14 «ρόϊ Γ; ._.·.· -τι- Γ Κ | .·.·;·.··;-,',-· V 15 ίνχοιή-

ταιρα V 16 ιτρός βλέπων V 18 χ</ίως V 19 άμ^ρυτον] άμνριτον, θ»ιη β.

Κα. ιηίΐ ;ιιιιΐι·π·ι· δοΐιηΛ άτιΐιύτητον V \ άνταχάύωαίν V 21 έχλαίηααι ο. Α. V

22 ήτίαίτητο V; ζυιη ΙΐΓβρηιη^ θβΓ Ροπή τ^Ι. Ηαΐζϊάαλϊβ, Εϊηΐ. ϊη ά. ηβυ^τίίοΐ).

Ι.Γ:Π- π; 8. 66; /;,- 'άαΛ α νοη ήπαίτητο (βίε.) ». Κα. ίη ί ΙΕΟΓΓ., »1βο άοοΗ ντοΐιΐ

άπΐ,τητο ^βπιείηί'; βυί ηιβίηετ Ρΐιοί. ηυΓ βίη Ρυηΐιί ΰΙ)6Γ άβπο α, αββΓ Ιείηβ Κά-

ι ι ,μι ι |. ιιι,^ >-ίι·Ι,1 Ιι:.ι 11. άΐΐ :- ι ί: ι) ι,- 8Ο ΊπΙτϋΜ-ιΊ: ιΐ.'ί' βΓ < : '( ί · "ΐ,'ΐΐί &8ρ6Γ υ. ΙβΟΪΒ

ιβίη Ι.:ιιιιι 28 .τ .·ι ·' ι,.ί ί'; ι..ι/ V 2β μοιρών V 28 ·*"·.,,ι···'· ο. Α. Κ 84 τοιάαδ»

V
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εχχλη^ΰίαν νυκτός χαΐ βτή&ι Γπρος ζτά προ^πύλαια1" * χ(ά ος προ πάν-

των ύπειβελ&εϊν την έχχληΓβ(αν έλεύβεται\ * 'τούτον χρατήβαντες1 * είς

την έπιβχοΓπήν προχειρίβαβ&ε1· * Νιχόλαος ανΓτώ έβτιν όνομα1". * χοι-

νωαάμ/νος δε το ρήμα1 τοις άμφ' αυτόν έπιϋχόποις μόνοις χαΐ λοι-

5 αοϊς, οΐβπερ Γδή χαΐ ϋννηύχετο1, ενδότερα της έχχληΰίας Ρχείνοις προϋ-

μένονβι* * χαΐ τη δεήβει Γπροϋχαρτερούϋιν\ * αυτοί εζίετο, εν&α χε-

χρημάτιϋτο. * χκϊ δη περί τάς όρδρινάς ώρας * λαβόμενος τον προελ- 1β

&όντα πάντων * χαΐ άιΐερωτηβάμενος1, τι Ιότιν αύτω όνομα1, * τω άπλω

της πεύϋεως άποχριΓνάμενον ευρηχεν1" * "Αμαρτωλός Νιχόλαος, δούλος

ίο της αής άγιωΓβύνης, ω δέβποτα^'. * ο δε προς αυτόν δάττον Γάι/θυπο-

ςρί'ρων1· * '/ίενρο μετ' έμοϋ, τέχνον, έχω τι ΐδεΐ£αΙ βοι,' εφηϋεν1. * χαΐ

λαβών αυτόν * χαΐ τοίς άλλοις απαΰιν, οίς ϋννηύζατο, τον λαλι^&εντκ

χομίξων1 * χαΐ μετ' αυτούς χαΐ παι/τΐ τω λα»1 * δειχννων τον μηνν-

*θ·ε'ντα &·/6θ·εν\ εύπρό&νμα1 * πιβτευβάντων τω λόγω πάντων χαι άπο-

15 δεξαμενών την Γ&ε(αν ένέργειαν1, * προχειρίζονται είς την έπΐ6χοπ·ην

τον Γμεγαν Νιχόλαον1. *

Καΐ ενρεν όντως άνδρα δ &εος χατά την χαρνδίαν αυτοί1, εΐπείν 17

γραφιχώτατα'1. + χαΐ χρίει Σαμονήλ έπ(βχοπος ό Γπροβλΐπτιχώτατοςι*

Λαβϊδ τον χρόνοις, ον *τρόποΐξ ίί δεύτερον*. * χαΐ χέρας μίν ούχ ίπι-

ϊο τί&ηβιν υπέρ χεφαλ-ης άλόγιον, * ΰημαντιχον τον δείξαι τον Φ/ω έχξη-

τούμενον\ » δνναμιν δε λογ(ων &εού εγγράφων έπι&εις χαΐ ενχήν έν-
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βφραγίϋας Γ0ύν τοις έτάροις\ * ον ήδη ΐπρομεμα&ήχεϊ} * άναγορενων χαΐ

τοις *αλλοις παρίδτατο1. * βρύει δΐ τούτον ύΓπερ χεφαλής1 * ουκ ίξω-

&εν έπιτε&εν ίλα,ιον χκϊ ως έ£ απαρχής &εω νπερεχχεόμεΓνον πλεονάβ-

κ ματι\ * άλλ' ίδιον αυτού εχείνον, * τω τριμερεΐ της ψνχής ϋάτω * ως

δεχάτω θεμιΓδάλεως οΐφι1, * χα&ά το ^δώρον δναίας*, έπιχε&εν είς οβ-

Τμην ενωδίας1 χαρπώματος χνρίον, * όπερ τοίς χρήξοναι δαψΐλως έπε-

μεριϋεν1 * ^| άφειδωλοϋ χαΐ ιλαράς χαρδίας » ελαιον χεχομΓμενον παν-

άτρνγον1· * χαΐ Γτούτφ ως λύχνωΊ τη των έπιβχόπων προχειρίαει είς την

17 χατά τ. χ. αΊιτοϋ, ν^· ι ^Κ· 1314· ~ 1^ ΝΛοΙβ,οβ' "ννβΐΐινιη^ ζαπι Βϊβοΐιοί

νβΓ^ΙϊοΙϊβη ιηϊί θβΓ δαίΐιυιι^ Β&νίθβ άυΓοΗ Βαπιαβί, 1 Κβ£. 1613. — 21 ¥#1.

Πιούνε. Αιεορ., άβ βοοίεβΐαβί. ΙιίβΓ. V, 2 (Ρ. ΟΓ. 3, 609): ύ μίν ίεράρχτ]; έαΐ την

Ίιςαςχιχην τί^^ίωοιν ιιροααγόμινοί, &μφα> τω χάδι χΐίναι έχίιι<ιοβ&ίν του 9υβιαατη-

ρ/οΐ) επί κιφαίήί Ιχιι τα 9ιοπα<>ά8οτα λόγια χαΐ την ίεραρχιχήν χίΓρα. — 2δ£Γ. Ζα-

^ π: ι κι Γ ϋβ^ί Ιβν. 6 !0. 21 (ΟρίβΓ 1)βϊ (ΙβΓ 8&11>ιιιΐ£ (1β8 ΡπββΙβΓβ): τέ ϋιιατον του

οΐφΐ βιμιδάίειας (βϊη Ζβίηΐβΐ Ερίια Ρβϊηιηβΐιΐ) £/? 9ναίαν .. . 9νβίαν όαμ,ην »{>ωίίας

χνρ/α>; άαζυ Εχοά. 2910. 41: δέχατον αιμιδάΐιως . . . (ν έλαΐφ χιχομμένω, όβμην ιΊι-

ωδία{, χάο,χωμα χνρίω. — 29 λύχνφ χ. τ. Ι., ν^Ι. Μ;ιΙ|.|·. 615, V. ρ. Μίοΐι. ο. 1911,

Εηο. ΜβΛ. 1484.

τω προπνλαια] προς πύίαια V; ν^Ι. ϊ/ϊ τα χοοχ. V. ρ. Μίι-ΐι. ο. 21 ϊΐ

*ρο ο. Α. V 10 δαττον &ν&' ύχοφέςων V 13 χαί παντί τω λαοί] χαντί τ. 1.

χαΐ V 18 π(οβ!(.ιπτιχύτατο{ V 20 αιμαντιχόν V 21 ίναφραγκιαι ο. Α. V

22 ίπίοΐιΐ,· βίο V αρομιμαΰήχτι V 23 £ Πι τ Τβζί «ίι·ι! βίηί^βηηαβθη νβ!8(£ηά-

ΗοΗ ηυι &υ8 άβη ζυβηιηάβ Ιΐε^βηάβη δοϊπίΐβίβΐΐβη 24 ί»ίρ έχχιόμινον V 26 ζυ

βάτω α. ΙιΊΙ. ιηίΐ αηάβιβΓ δοίηίί: χούμου Ιατο \ μόίιος 2β Κοπιπια η&οΐι βίμι-

βάίίΐοί V 27 χαρπάαατοε V 28 {ξ αψιιδωλοΰ χαΐ ίίαρά; V
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της έχχληβίας τε&έντι λν^νίαν εύ&ντατά* * αυτό έχεϊνο προόεξανάπτει

το της εν πίϋτει διδαχής δρναλλίδιον* * εύρε&εν καΐ 'έπιχεόμίνον^. *

και πάόης ϋαφώς της Ιϋτορίας ϋπερχειμενως Γεχων το 5μοιον\ * ίτ»

Γνπερεβάλετο* * ο νέοζ τον Νιχολάον χρίϋτης τον πάλαι τον Λαβϊύ

βλέποντα * τω χκΐ προ χρίβεως μα&είν τον χριοΐμένον το ονομα\ ώ$ *

Γείη Νιχόλαος*· * ο ο τοιούτος εκείνος*, χαίπερ τοβοντος ων, » δτί

Λαβίδ ό 1\ Ίεαβκΐ ξητονμ^νος, ου μεμά&ηχεν1. *

ά« 18 Τούτω ονν ϋφρ^γ(ο"κς τφ δαύματί* την προς την άρχίΐρωβύνην

Γαυτού κνκβαοΊν^, * βνιΐτέμω τον λόνον1 * χατα γνώμην βοΰ, τον λα-

λήΟαι 'χελενβαμένον μοι*. ^ άλλ' ορά μοι τριάδος τύπον εν πάβτ} 6ω- ίο

τηριενϋει χκΐ ενεργεία * τούτον φερόμενον1" + χόρια τρία λντρονται ψτ-

χιχον θανάτου * χαΐ μην χκΐ α<οματιΓχης άτιμίας\ &ς Γφ9·κ6αντες ΐίχο-

μεν1. * αΰξάνίΐ κχο χορών είς άνδρας εναΰενέϋτερον * θανάτου καρατο-

^μίας λντρονμενος\ » ώ§ ή παϋιφανης πρ&ζις ίβτορεϊ αυτού1. * είτα εις

ένδοξους ί'ξ Γάφανεϋτέρ(ον\ * χαΐ (Ρπο ηγεμόνων1 » ?πΙ βαϋιλεΐς1, * χκΐ»

ί'κ ϊπαραχειμένων^ » εί§ Γάπ<ρχι0μένονς\ * χαΐ ί\ έγρηγο'ρότοος ελέγχον-

τος1 * ί^5 το χαΐ δι' 6Γνε(ρον δεδ&τεΰ9·αι\ * χαΐ από πολιταρχέχων δια-

βόλων* * επί βτρατηλατιχονς 'αντικείμενους* χαϊ νπαρχιΓχού φρενοβλκ-

βειαν1 εύδόχηται δεά 'έπαναβαΐνων1 * περιφαντότερος έΓχάΰτοτε γίνεβ-

θαι1. * καΐ αΰΓτά μ^ν ή πρκζις*. * »

Ι>Γ»ΧΙ« Λ* 19 '£ξ ου ί^ λέγονμεν διηγήματος* * έτι χα(, 8 Τλε'%ομεν, πε'φυχεν1.*
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μετά γαρ την χατά Γτρεΐς εν τοΰούτοις*, οαοις εφημεν, άχολύτρωβίν τε

ΓκαΙ οωτηρίευβιν* * αυ&ις χαϊ χατά Γπλή9ονς έμφαίνεβ&αι* * αίτηΓ&·εις

χατευδόχηται\ * χαϊ Γούχ επί γης μόνον*, * αλλά Γχαϊ εν δαλάββτϊ* * ναυ-

τιλλοΓμένοις πανχάλεπά*. * τινών γαρ είς χινδύνου φόβον ίμ,πεπτκΐχό- Η

των τον εϋχατον* * χαϊ άπειλην θανάτου νάπαραλόγιβτον*, « χλη&εις μό-

νον εξ, ονόματος, εν&νς * αύτόχειρ ενεργών χαϊ βοη&ών έπι παντός

ξύλου χαϊ κάλου του χρήξοιΐτος παρεγένετο\ * χαϊ "Ιδού', φηβιν, 'έπι-

20 χεχλήχατέ με· * πάρειμι βοηΓ&ήα<ον εύβύλληπτά*' * οι Γμετά την δφιν*,*

μεΓτά την ϋνγχε'ρειαν*, * μ/τά το βωτήριον* » προβορμη^&ε'ντες τ% γη* &

χαϊ τον από &εοϋ βωτηρα εύΓρεΐν έχξητήααντες*, » διερμηνεύονται προς

τη έχχληϋία ενραϋ&αι Γπαραγενόμενοι*. * αχομψον δ% χαϊ των πολλών

ά>ς ένα χληριχών εΐϋεληλ^&ότα {δόντες* τον ύφη^λόν ταπεινόφρονα\ Ι

οι πρότερον ονποτε τούτω Γπροο"ίντ£υ|άμϊνοί1, * τη χατά τον Γπλοϋν

βοη&εία*, εν {,περ α&τοϊς βννεγένετο*, άναγνωρίβαιΐτες ενβτοχώτατα\ * Μ

14 πρ&ξις, άίθ Ρπιχίβ <1β 8ΐΓΛίβ1»ΙΪ8, Βά. Ι, 8. 675. — 21 ΥΟΓ!»^ ίθΓ ο. 19. 20:

V. ρ. ΜιΛ. ο. 34—36.

1 αυτό ί'ν.ίίΐ'ο προβί£ανάιιτ»ί /·')·.. αντ& ίκιίναι χροβι&ανάχταν V; ηΙ'ΟΓ άβη

ίηίηιηβ. ΟβΙ)Γ&υοΙι άβ3 ΥβιΙ>αιηβ β. ·ί "ιι-ιιιιιτπι'ΐιβίυΐΐαη^ νοη Βτ. 4 χ^ήανης V \

τον Λαβίδ] τον βαδ V 5 χςήβιωί V 8 τοϊ>το V 9 αοντεμω ο. Α. V \ βον

βίο V 10 χάβιι V 18 άπο ο. Α. V 14 χρά£(; V 16 άχοχκτμίνον; V |

έγρηγοράτος α. Κα. ϊη — ως ΙΕΟΓΓ. V 17 &«ο Λολκιταρχικ&ν V 20 πρά|<; Γ

22 κατά τριΐζ Βτ. κατά τρΙς V 28 κατά πΐηδουϊ Ο. Α. Κ | &«*(!« V 2β άχϊ»-

1*Μ> Ο. Α. V 28 φησίν V 82 ένρ&βϋαι Γ ττΐθ ο!)βη ο. 115 88 κΐηρικόν Γ

ίίίίί'Τίϊ, ν^Ι. ί». ι ·.,,'(<Μ·ΟΙ V. ρ. Μίοΐι. 3όιβ, έιδότις V 84 τοντο Γ | 3τρο<Μΐτϊ!>|α-

:.·.;>.! ί-'; «ροΐντ. βιηβηά. /,'< . \νβ9 ϊηάββ !>ίίΙ·Ί.ι·_':·· Ζ11 »ρότ«ροι>

V. ΜΕΤΗΟΟΙΠ8 ΑΟ ΤΗΕΟϋΟΚϋΜ 17—22. 555

αύτομηνύτως έ^τος μεβιτεύοντος* τφ μαχαρίω ^προβεληλύ&ειααν1. * εύχα-

ριϋτήϋαντες δε ΓκαΙ άναγγείλαντες* την εν άνάγχαις αντοϊς δια πιϋτής

κυτών έπιχλήβεως* αύτοπτικήν αυτόν άρωΓγήν χαϊ βοήδειαν1, οιάπερ

κκΐ οΐ έχ βαβιλέως κατά το πρακτικοί/ διήγημα άπενχαριΰτήοειν πεμφ-

5 δέντες ϋτρατηλάται, * προφητείας οΰ'τοι έλεγμ'ον* * καΐ διορΰώϋεως δι-

δαχην ειΐ&νς έπαχούουβιν*, * άποχρι&έντος τον πανοΓϋ(ου αύτοΐς'*"*

' Γνώτε έαυΓτούς, αδελφοί*, παρακαλώ1,* και τον Γβίον εν&ύνατε*" * ή

γαρ ϋύντροφος ν^μΐν αδικία* * χαι το πλεονεχτιχώτατον, * μιτά της

μυβαρας πορνείας Γέπιπολάξουβαι*, * τον φιλάνθρωπου ·9·/ον την παι-

ιοδείαν*,* ά>ς Ικτρονς κΐ νόθοι, έκχαλοϋνται χκι έπαφι&Οΐν Γάναγχαιότα-

τα1. * μεταμκ&ετε οίιν τ'ο χκλον χαΐ τον άγια^μον έγχομβώϋαϋ&ε1, * οδ

χωρίς τάχα τον χνριον ουδείς ΰψεται, * χαι εζοιτε εν έκυτοΐς εκ τ&ν

της αρετής βπερμκτων * κμώμενα πλουβίως * τη* 0οατηΓρίας τα δράγ-

ματα^' *

« Ταΰτά 6οι τα. μικρά, ω Γφίλος, λελκληται^ χαΐ προτίθεται των Γλό- 21 βοΐιία»-

γων όψώνια^, * ως άπο πίναχος §υπαρας τον άχρείον νοος άΓναποληϋ·ε'ν-

τα1 * της ποτέ η^μίν άναγνώβεαας^' » πλην χαΐ άλλοι τινϊ νουνεχεατέρω

κδελφά έχοινωβάμείϊα την έπίμνήδιν είς άβφάλειαν1. % χαΐ μη τω π(-

ναχι προαέχων ως 'αχρειότατοι* των 'όψων το γλυχύτ^τον άπορρί-

*> ψαιο*' * άλλ' έμφοροϋ χαΐ δα(νυΓ0 προθυμότατα1, * χαι προ πάντων

Γτάς ενεργείας1, κ«θ' ων καΐ δι κς ό του οΰίου ζήλος περίφαντος
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Ρδείχ&η, άπόδρα&ϊ1. * τω πρώτω γαρ των χορών καΐ τω έϋχάτω των

ναι/των διηγήματι1 * βωφροΐβύνης φροντίζων1 χαΐ βαρχος μιαβμον έχ-

χόπτων ΓχαΙ άναβτέλλων* έπιΓδόαει χρημάτων1 καϊ ίλέγχφ βημάτων1

>·"· παραταιϊτόμενος δείχνυται*. * τοις *μέβοι$ δε, λέγω δήΊ * τοις θάνατον

προς αυτά τα Μύρα χαϊ τι] ΓβαΟιλευούα^ χαταχρι'δεΐαιν άνδράϋιν\ * ως

η της πράξεως Γ£χει διήγηδις\ * κατά πλεονεξίας χωτρεί έντονώτατά* * χαϊ

άπτεται βαβιλέως άνεζ/τάβτον τα χρίματά*, εΐ χαϊ δΐχαίου τα πράγ-

ματα*, * χαι έχφαυλίξει υπάρχον; χαϊ άρχοντας*, * ίνα τάς ψυχάς αύ-

Μ των τε καϊ των κδίχως δνήβχειν 'υπαγομένων1 * αΙωνίου χαι προβχαί-

ρου Ενάτου λυτρώϋηταϊ*. *

Καϊ επί παϋι δαυμάβας χαϊ προβτηβάμενος χρη^φνγετον αβυλον* 22

τον Γμέγαν Νιχόλαον* * έχε προς πειραβμων λύτρωϋιν * πρεΰβείαν &/ά>

εύνπήχοον*, * προς νόβων έχδραϋμον * χ^&άρβιον εϋποτον*, * προς πό-

11 ου — οψΓΓαι, ΗβΙ>Γ. 1211. — 22 των χο?ώχ, Ο. 9—14, των ναντύν, ο. 19. 20.

— -'·"> τοί! ιι:'"οΐί, Ο. 18.

' V 2 βία ο. Α. V 9 μοβαρά; V 10 {α&φιάοιν V

16 ρνπαρά; V \ &νκΛοΙη&ίι>τα V; άιιαααΐ. βηίθηά. ΒΓ. ; άνκποΐέω, Γβνοοο ίη οο-

^ϊί&ΐϊοηι ιι. ραΒΐ νϊβΐ ΙιββίβΓ ϊη (1. Ζιΐ9αιηιηβη1ιαη^ αΐ3 άναχωΐέω Γβτβηάο; ν^Ι άναηό-

ίησίί \>βί Μ'·Π! . V. Ί Ιι<·ιιιι!ι:ιι.Μ 5£η. ρ. 8 δρ^πΑοηοΓ 17 π<η·. V 10 &χςιιοτάτφ"\

άχριιότατος V 20 δαίνυο /·'/-.: δαίνοιο, α. Κα. ίη »π Ι··.-!·Γ ~'·]π·ΙιΊ ιΊ",·/_ιιί· V

πφο&νμάταταV \ προ ο. Α..Υ 21 $ιάς V \ ηιριφαντ&ςν 24 ϋίγχοΥ -(! μοίρα Υ\

βαβιίΐνούβιι κι,·ι·ι. ;"_ι';' ν1*»·" V 27 χατα ο. Α. V \ ίντονώτατά] έντομώτατα V

82 κρτιβφνγιτίιν, άαζα α. Κα. ίη αηάβΓΘΓ 8οηπΛ έχνρωμα καταφύγιονΥ 83 μ,έγαΥ\

Ιχ» χ. τ. Ι.] (Ιίβ ϊοΐ^βηίΐβη 24 Εοΐα 8ΐη<1 ίη V, Ιβίΐβ ϋοβι ά. ΛηΓαη^βνοΓΐ, Ιβϊΐβ α. Κα.

πιΗ Λ. ΧιιΙιΙ-κ α' Ϊίί3 χί" ιπιιιΐ'ΤΪίτ* 31 έυ&χήκοον V \ Κ·ιπ:τιι:ι η»οη «ρίϊ V

NACHTRÄGE ZUM TEXTBANDE.
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λίμηι βαρχνς * άνταγωνιβτήν Γδνβχαταμάχητον\ * προς φιΓλίαν

είχόνα Γάπαραχάραχτον1, * προς Γε%0'ραν δαιμόνων1 * ένβτήλωΓμα άνεπί-

χλητον1, * προς Γχρείαν πενήτων"1 « χαραχΓτήρα άρχέτνπον1, * προς Γξή-

λον δογμάτων1 * χαίνόνκ εν&ύτατον1, * προς διδαχήν πραότητας » λνραν

ΰεοτίναχτον, * προς εγκράτειας τόνον * νεΓχρώϋεως τνμπανον1, * προς $·

(ίγνείας ίδρωτα1 * δρόϋον άνομβρίξοντα, * προς ηΓνίαν βωμάτων1 * πύχ-

την άνεπίψογον, * προς φροΓνήβεως χτήαιν1 * ποίνχερδη εμπορον, * προς

Γτά|ίν ανδρείας1 # ξτΐγον άνεπίχλητον\ * προς Γχρίματα λόγων1 + Λρυ-

Γτάνην οξύτητας1, * προς Γδρκματα τρόπων1 * ϋοΓφον άχαχονργητον\ *

προς Τνόμον πραχτεων1 * βπαοΐτίον εύθΰτατον1, * προς Γνοϋν άπενχ- ίο

ταίον1 » &νΓμον ενβνλλόγιβτον\ * προς Γ&ράβος άνοιας1 * άρΓγ(ας έπί-

γνωϋιν^, * προς Γ&άρ9ος εννοίας1 * βν^λήπτορα τάχιβτον1, * προς Γμνή-

μην &ανάτονΊ * νεΓχρον έμπνοώτατον*, * προς Γτύπον έγε'ρβεως* * το

Τχλήαει παρίαταϋ9αι\ * προς Γπλάτος αγάπης1 * το χρ&β&αι κνΓτά χαΐ

όμώννμα1, » προς έλ'πίδα μελλόντων1 » παρόντων χαταφρόνηϋιν, * προς υ

ζωΓήν αΐωνίαν1 * ένχονβιον νεχρωβινλ £ καΐ πάντβ πρόϊ τούτον μα&ητενό-

μεΓνος γνηβιώτατα1, * ποίηΰον βικντφ την ολην βιοτην τον αοφωτάτον

Κιχολάον « άλφάβηντον Ιδιόχτητον\ * χαι ως εχ γραμμάτων Γτκ>ν είρημε'-

νων1 πάντων ατοι%εικΓβ&εΙς την χαρδίαν σου1, * ο θέλεις τ] πράττειν ή λέ-

γειν η ΙννοΤεΐν, προΰφιλε'ύτατε1, * λάμβανε χατά ι·οϋντόνΓμέγαν Νιχόλαον1* Μ

χαΐ Ζρα, εΐ γεγονεν αντφ ίχείνψ ί} λελάληται Γ^ έννενόηται\ » χαΐ αράττε
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χατ' ίχεΐνον, Γύς έντε&ύμηται1 ΐ] λελάληχεν αύΓτος τ) πεποίηχεν\ * οΐ

γαρ άγιοι, μιμηταΐ τον χνρίον άχρΐβεΐς γενη&έντες1, * δια της προς

αντονς Τχαραχτηρ(ϋεως1 * του θίον χαι ημάς μιμη*τας χαδιβτώΟι,1, * /

φηβιν ό ' μέγας άπόβτολος1" * «μιμηταί μον γ(νεα&ε, χα&ως χάγίο Χρι- κ

ϋτον». » χαι λοιπόν όλον τον 6Γϋίον τον β(ονΊ * Γγράμματα ε%ων\ Γοιά-

περ ίφαμεν\ * ίξ αυτοί λαμΓβάνων τα ϋχήμκτά1 » εν&έτως διιέτίθ-ει

τα πράγματα1·* ίνα, ον αγαπάς χατά ψνχήν χαι περιέχει Νιχόλαον\*

τούτον χαΐ ζηλοΐς έπ' εργοις χαϊ μιΓμξΙ δια βίον1 παιΐτος πατροπόδη-

τα\ * χκντεν&εν επαξίως Γτής διαδέοεως1 ανγχληρω&είης αντφ τ·ίρ> Μ

νι'χην ΐν μί'ϋω τω λαω ϋον * χαϊ γένη &εοόώρηΓτον <ρίρωννμημα\ το

αντο χαϊ νπερ ήΓμων προΰενχόμενος1, * χάριτι χαϊ φιλαν&ραχία τον

χνρίον ημών Ίηϋον Χριϋτον, * ω ή δόξα ανν τω πατρϊ χκΐ τω άγίψ

πνενματι * είς τους αΙώνας των αιώνων. * αμήν. *

26 1 ΟΟΓ. ΐΐι.

7 β1, ηρόί ίη θ. ΐ; ι·μι Ι , βΙ)βΓ ηϊοΐιί, ίΐυΒηαΙιιηβΙοβ, ϊη V ο. Αΐιζ. | -χτιαιν χοΐν-

V 11 ,',_,·,·· ίκ* V Ιό ύμόνοιμα V 17 βιωτήν V 19 ατοιχιαα&ίΐς V

195. η χΙϊ\.ΐίά\ΐ! ο. Α. V 21 χραττΐ χατιχ<Γ>·ον V 24 ;:< <,·ι· ν.τ.· ι·ι ^, ι.·, V \ ή

φηαΐν V 27 βιατί&ιι Βτ., διατίδη V 28 χϊρ^χϊ), η Λ. Β. ϊη κ ΙΤΟΓΓ. Γ

).EPOV <1a(J"os * aV'H.(rrovLI1'Z'~V rIYvl1xa'Z'at-tctX'rJToV', : %(JOS ffJl Uav .t}EOV~
EtxOva r&%a(Jaxa(Ja~'tov',: %(JOS r;X.t}(Jav lYaLpOvwv'"* EVl1njAw rpa &lIE~l
XA'rJTOV\::: "(JOS rX(JE';av :n:EV*,WV' * xa(Jenhfj(Ja &(JXi'tv:7tOv\::: %(JOS r~ij_
).ov 1Y0rp&TWV' * xclvova Ev.fh)t"a'tov": :n:(JOS 1Y"d'ax~v :n:(J~o-r'rJ'tOS * lv(>ctv
.t}EOrlvCC'K-rov, ::: "(J0S irx(Ja'tEiccS 'tovov * vl'K(JcDtSEwS -rvl""avov\ : ~(JOS 5;lrvdccs lrJ(JID'ta' * IYQ0l10V &vop{JQt~ov-rcc,::: %(JOS .f{VUtV I1W~rov' * "V'K'('IV &VE%';"'OrOV, ::: %(JOS ffJ(Jor V~<1EWS x'tijI1W' * ,,",olvxE()(Yi11!L%0(Jov, : :It(>OS
r'Z'a;w &VrJ(>EtccS' * tvrov &VE:n:';XA'1'Z'OV',: "(JOS r'K(J';t-tat:a Aorrov' ... :It(J'Vr'Z'&1IfJv o;vt"'7t"OS', ::: "(>OS rlY(Jalla'tcc T(>o;rwv' * tSorffJov &xaxoV(J~01I',:
%(JOS rv0l"0v :n:(Ja'K'Z'{wv' * <1:n:a{/-dov ro.fh)TaT01I',::: %(JOS rvovv ~%EVX-- 10
-z-alov' * .fhJrpov EV<1vAÄ.or~<1t"Ov"::: %(JOS r.t}(J&110S avotas' 11- a(Jrrtas hetrVWI1W',: :n:(>OS r.t}a(JtSos rovo(as' * tSv).,r).,~:n:'to(>a 'taXUJt:ov',::: "(JOS rI"V~
fJ/'1v .t}ava'tov' * vl"(JOV 6tL:1tVOcD'tCXT:OV', ::: :It(JO; rT:-vn:ov iyi(J6EWS' *
r"l~tSH "ct(>tl1T:CttS.ftaL', : "(JOS r"A«'tOS ara%'1S' * .,.0 X(JeXtS-4t'aL ccVr'Z',p xal
öpw1I1Jpa" ::: %(>OS ilr1Ctd'a PEAÄ.OVTWV' * :n:a(JovTrov "a-raffJ(Jov'1I1W, ::: ~OS 15
23 ~a,r~v alwv';av' "* Er'KOVI1LOV ViX(JCDI1W'. ::: "al :n:av-ra :n:(JOS TOV'tOll l"a~'tE1J6pErVOS rV1j(nro-ra'ta', "* %0';1j(10V tSECXV'tep 't~v BA",V {JLO'tTjV Toii tSOq;WTeXTOV
NUCOActOV * alffJa{J1jLrov lIYtOXT'rJ't0V'. : xal ros ix r(JaI"PetTWV rTmv El(>1jl"ivrov' :n:av-rwv tS'tOLXELar(14)-El.s T:r(V xa(JlYlcxv (10V" * Ö .t}iAE/ S ~ 1C(1&nWII ~
rlW ~ ivvo rE;;V, "(JO(1ffJ,UI1'tan', .. J.&I1ßavE "aTa 'I: O;)V TOV rl1irav N,xola01l': !O
xal. 8(>Cl, d r1rovw Clvnp i"EtVffJ 1) ).Ela).,'Ij'Z'aL r~ EVVEVO'rJ't((l', .. xa~ %(JanE
xa-r' i"Eivov, rrus iVTE4)-vP'1'Z'aL' ~ lEJ.&).,'7lCEV av r'tOS ~ %EnO';'1XEv'.: oL
ra(J lir to ' , pLP'1'tal Toii XV(1tov &"(1,r(JE"iS rEV'lj4}{VT:ES',: lYut Tils :Ir(JOS
etVTOVS rXa(1a'K't'1(1{(1EroS' * 'foii ~EOV xd ~piiS fJlfJ4diS xa,lh(1'Z'ml1"\ ::: !~
ffJ1jI1W ö rPEraS a:n:O<1"COAOS" • ep'p,r;-cat I-I0V r{VECi4)-E, xa4}ms xarm X()'~ f$
C1'Z'oV>. ::: "ai. 10t1COV 810'11 Toii ör(1{ov 'tov ßtO'll' ::: rr(1 ctl-lpa'tet EXWV" roU"'E() [(pap,Ev""* i; alhoii lapr{Jctvrov 'Z'a (1X~l"a'ta' * Ev.ftlrros IYt«f:{..t}E"
r
'Tl( "(Jarl-la'ta": i'va, OV arant!s x,mt 1/JvX~v XCl! :n:E(>L EXEL Nlxolaoll',"
'fOV'tov "at ~'1loIS in' l(JroLs "al 11{p!1 cJLa ßiov' 1Cavf-ros n-aT(Jo",o4t1JUl', :
X&1I't~V~EV I:n:a~iws rt7jg lY,a.t}{(JEWS 1 (1VrX).1j(Jw~~t'1g av'tfp n)v ~
vt'XT,V iv p.{t1ffJ 'Z'9J la~ (1ov * xa~ riv!7 ~EoM)(1'1{tov ffJE(JwVVI""llla', 't0
avto "d tl1CE(J ijrIläw 1C(J0t1EVXOIl~vOS1,: xrt(JLn xa~ ffJIlav4}QfiJ"{~ 'tOV
xV(Jiov ijp,äw 'I1J110V X(JLC!'tOV, * {l ~ d'6~a avv 't'~ 1C(n:(1~ "cd t:p WyUp
:1tVEVpan ,.. Els TOVg almvas Tmv alwvrov. : &p,1jv.:

t:o

u-

26 1 Cor. 111.

7 ff. "(lOS in d. Regel, aber nicht ausnahmslos, in V o. Akz. I "nCln' xol.v11 &(l"lElag Y
1& O/l6"Olpa Y
17 {JH'l'rij" V
19 ClrOL%,aCl~d9 V
19ff. ,j ständig o. A. V
21 "(laUE lIQUlIli"otJ V
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