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ΡΗΕΒΒΆΑΟΙΣ 

ΤΗΕ ταχὺ οὗ ἴῃς Π|δίογία Ἐοοϊοδίαδίέοα οἵ Ἐμπιβοῖα5 ἴῃ 
πε ΤΟ]Π]οννίπρ᾽ ρᾶρ65 15 ὑπαὺ οἵ Ἐν. Βοιννανῦ ἴῃ νο] τη 68 
ἰ, δηα 11. οἵ Ῥατὺ 11. οὗ ἐπ6 εαϊδίοη οἵ Ελαβθῖι5. ἴῃ 
1)ῖ6 ογἱοοϊίδολοη, οἠγιδεϊολοη δολγ δέοι ον αἰ67 θυ δέθγη 
ἀνοὶ “αλγλμιμπάονέο, ρα ὈΠ]5Πη6 ἃ Ὀν ὑπῈ Βου]η Ασδαάθιηυ. 
ΟΒμδηραθ μᾶνα ΟΪΥ Ῥδθη ἰηἰγτοαποεα ἴπ ἃ ἔδνν νΕΥῪ 
5168}} Ῥοϊηΐβ, 586 ἢ ἂΒ 1Π6 δοοοηξαδίϊομ οὐ ἐπ 6 ῬΥΌΡ Υ 
δτη65 ἴῃ {π6 ρα ποδορῪ οἵ (υῖϑῦ. 

Ι τὴ τηοϑὺ ργαΐθα] ἕο ὅπ6 Αοδάθτγην ἴου. 105 Κιπα- 

685 ἴῃ Δ]Π]Πονΐπρ τὴ ἔῃ τι86 οἵ ἐπῖ|5. τηδρηϊβοσηὺ 
ΘΧΘΙΏΡΙ6 οὗ μον ἃ ἑοχὺ ουρ!ὺ ἴο θὲ βαϊεα. 

Τὴ ρυδρασίηρ ἐπε Πρ Ί 5} 1 Πᾶνα ἴῃ αἰΠΠπου]ῦ ραββαροβ 

ἐγθαποην οοπϑα! θα {ΠπΠ6 ἐγδηβ]αϊίοη οἵ Α. Ὁ. Μ΄ αἸονὶ 

ἃ Πᾶνα ἀουίνεα τπθοῃ Ῥαπθῆὺ ἴτοτὰ ἢΐβ ποῖθβ. 1 
ἅτη 85ο ρυθαῦν ἱπάερίεα ἴο τν ἔποπα Μι5. 
Ἐγοάουϊοῖς ὙΥμβίον, Ρυοΐθοβου Βορετὺ Ρ. ΒΊακε, νγγνῇῆο 

γϑδα ργυοοῖ-βῃδοίβ δα βυρραβίθα τηϑην ἱτη γον θη, 

δια Μίθ5 Εαῖ ὅοα, ψγῆο ΠοΙρεα αὖ δνευὺ βἴδαρε, 
δη4 υπάουξοοκ ἐπα Ἰαθουίουβ ουκ οἵ νου! γιπρ ἀπα 

ἰηβουθϊηρ {πΠῸ6 τϑίθγεηοεβ οἢ ὑοῦ ἰακθη ἔΌΤα 
ΒΟ νγαγίζ. 
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ἹΝΤΗΟΘΌΟΤΙΟΝ 

1. ΤῊΕ [1ῈῈ ΑΝ ΝΕΙΤΙΝΟΒ οἐ ΕΠ ΘΕΒΙΌΒ 

ΝΟ σοπῃίθιηρουαυῪ ὈἱορυαρῃΥ οὗ Ἐμιβθθῖαβ ἰ8 πον 
οχίδηϊ, ἔον ὑποιρῇ οπα νγὰβ ρα 564 Ὀγ Ασδοίαβ, Ηΐ5 
ΒΙΘΟΘΒΒΟΥ ἃ5. ὈΙβπορ οἵ δϑβασθα, 1Ὁ ἢδ5 θθϑη Ἰοβὺ, δπᾶ 
ψ6 ἅτ ἀδβρεπαβηΐ οἢ ἃ ἔδυν νᾶρτια βῥαξθιηθηΐβ ἴῃ Ἰδαίου 
ψτΊοΥ5 Δ Πα οἢ. ὑΠ6 δυίάθποα οὗ ἢΐβ εχίδπι νυϊηρ5. 

ιν ΗΘ νγ88 ῬγυΌθΔΌ]ν θουπ ἀρουΐ ἐῃ6 γεὰῦ 960. ΤῊ Ϊ5 
ἀαῖΐα 15 ἄχεα Ὀγ (1) πε ἔαοῦ Ὁπαῦ μῈ βρθᾶᾷκβ οἵ Πίοπυ- 
5105 οἵ ΑἸθχδπαγῖα 5. πανίηρ' ῬΘ ΘΠ Ἰῖνα ἴῃ Πΐβ ὀἶμη : 
Πιοηγϑίιθ νγὰ5 Ὀἴϑμορ οὗ ΑἸδεχαπάτνία ἔγοτι ἀρουΐ 2947 
ἴο 926ὅ. (2) Ηδ β8ρβεδῖϑ οἵ Ῥδὺὶ] οὔ ϑατηοβαῖα ἃ5. ἃ 
ΘΟΠ ΘΙΩΡΟΥΔΙῪ : δὰ] γψὰ8 ἀδβροβεᾶ ἴῃ 270. (8) Ηβς 
ΒΡΘ δ Κβ οἵ Μδη8β ἃ8 Ὀϑ]οπρίπρ' “' ἕο γεϑίθσαδυ δα οἱιτ 
ὑἰτηθ5 ᾿᾿: Μδῃδ685 Ἰ᾿ϊνεα ἀυτίηρ' ἔπΠ6 ερίβοοραίε οὗ Ἂχ 
αὖ Βουηθ ἴῃ 270-274. (4) Αἴζεν βρβακίηρ' οἵ Π᾽οπγϑίιαβ 
οὗ ΑἸεχαπατνῖα, γγῆο θθοᾶπηθ ὈΙβῃορ ἴῃ 947, ἀπᾶ Ῥεΐογε 
βρεακίῃηρ οἵ ΠΙοηγβ1α5 οὗ Βοτηδ (4.0. 250), Π6 βθϑῖηβ ἴο 
ατανν ἃ ΘΠΤΟΠΟΙΪΟΡΊΟΔ] Ἰη6, 5ϑὑαἰίηρ [Παῦ ἢῈ πον ΡΥΌΡΟΒ68 
ἴο τοϊαΐθ {π6 ϊβίύουυ οὗ Πἴ5 ουγῃ ριεπογδίίοῃ.; 

Ηἰ5 ραγεηΐαρα πα {πὰ ρίαςε οἵ ἢἰβ ἰστῃ ἀγα απ- 
Κπονγη. [Τὺ ἰ5 ἔσθ ὑπαῦ Αὐΐαϑ ἴῃ υϊδηρ ο ἘαΒΘ Ια. 
οἵ ΝΙοοπηθαϊα 5ροῖζο οὗ Πΐτη δ5 ἐπ6 Ῥσούμου οὐ πε Ἰαϊίου, 
Ῥυΐ Ὁ 15. Ῥγόῦθδ]6 ὑπαῦ ἐπΐθ. τηθαηδ πὸ τποῦθ ἐμδπ 
“Βγοῖπου Οίϑμορ." Ηἔἑ νᾶβ βογηδίϊηθβ γοίοσγεα ἴοὸ 

1. 5... ἔϊ. 28, ν. 238, νἱϊ. 26, νἱΐ. 81; ΤἼδορῖ,. ἵν. 80. 

γΟΙ. 1 ὖ ΙΧ 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΛσΤΙΟΝ 

85. “ἴπς Ῥαϊοϑυϊηΐδη,᾽᾿ Βαϊ {Π|5 ἀραῖη ννὰ5 Ῥγο Δ ΌΪΥ 
ΤΟ ΘΙ ἴο αἰδεϊπρι 5} Πΐπη ἔγοση ἐπ οἴου Τλαβο ὈΪα5, 
δα Δ] υὰἀθα ἴο Πῖ5 Ῥαϊδϑυϊπίδη ὈΙΒΠορυῖο. Ηΐβ ταοϑὺ 
π88} ἀοοιρτιαϊίοη γὰ85 ““ Επιβορίαβ. οὗ Ῥδιωρῃῖυ5.᾽Ὁς 
ΤῊΪ5 ἀου 1655 πη Δ Π5 ΒΟΙῚΘ οἷο586 το]  οπβῃρ, ἃπα Πὰ5 
Ῥδθη ἰηξουργεῖεα ἃ5 500, ἤθρῆον, ἔπ 6 πα, οΥἩ βἷανε οὗ 
Ῥδιρῃῖα5. ΑἸ] {Π6 56 816 Ῥοβϑβϑίθ]θ, θα ποπα οογ δίῃ, 
πα ἴῃ ὑπ6 ΔΌβοποα οἵ δνίάεπος ἃ ἀθοϊβίου θεύνγθθη 
ἐμθ οδηποὺ θῈ τηδᾶθ.: Ῥδιαρῖ]β νγὰϑ ἃ παίϊνε οὗ 
Ῥῃοθδηϊοῖα πο Πδα βὑπαϊθα ἴῃ ΑἸοχαπασία δα ει ]εα 
ἴῃ δϑβασθα. Ηδ Βευα οοἸθοΐθα ἃ ἰαῦρο θγανγ, ἱποϊυά- 
ἱπρ' βοῖὴβ οὗ ὑπ ψουκβ οὗ Οτίραπ δπα ὑπο οτἱρίπαὶ οὗ 
πς Ηδχαρ]α. 5 ΤΗΐϊ5 ΠΡγαγν ἀπ ὑπ 5ἰταῖ]δὺ ὁπ τηδᾶθ 
ὈΥ Βίβῃορ ΑἸθχϑπᾶδυ αὖ «ψθυιβαίθηη υγοσα ὑΠ6 ταδί 
ΒΟΙΠῸΘΒ ἔγόγη ΠΟ ἢ Ἐαβ ΌΪπ5 ἀουῖνθα {Π6 τηαύουΐδὶ [ῸΣ 
Πῖ5 θοοΚΚ5.. 

ΤῸ 15. ἀπΚπονη αὖ νμαῦ {ἶἰπλα ἢ6 νγὰβ ογααϊποα ἀθδοοι 
ΟΥ̓ Ῥυοβϑῦ, ἀπ 1Ὁ μὰβ θθβθὴ ἀουθίεα ψμοῖμουὺ ἢθ γᾶ ἴῃ 
οἸοσῖοαὶ ογᾶάθυβ αὖ 411 ἀπ} 5. οἸθούίοη ἕο {πΠ6 566 οἵ 
δοβασθα. Ηθ νγχὰβ ᾿τπρυϊβοηθα ἀαυγίηρ ἔπ 6 Ῥϑύβθου- 
ὑΐοπ αὐ (δϑϑᾶσθα ὑπαᾶθὺ ὑΠ6 σΟνΟΥ ΠΟΥ ΕἾΤ] δ ηπ5. ἴῃ 

ὑπΠ6 γεν 8090 Βαὺ νγὰβ πϑίτμου ἰουξπγθα ποὺ Θχθουξθα, 
Μϑηγ γρϑαῖθ αἴεγνατάθ, δὖ π6 Οοαπο οὗ Ἴγτα 
(Α.0. 3385), Β6 νγὰβ δοοιιβθα Ὀγ Ῥοΐδιησηοπ, ἐπα Οῖβῃορ 
οἵ Ηρφγβοϊθα, οἵ πανίηρ θείϊταγοα ἐπε ἔα ἢ ἀυτίηρ 
ὑΠ6 ρεϑυβθου θη ἀπα Πανίηρ ἐπι. θβοαρθᾶ. Βαυΐ πὸ 
δυνίάθποο ΔρΡροδῖβ ἴο ᾶνα θθϑὴ ργυοάπορα ἐπαὺ {15 νγὰβ 
80, Δη6 ἴῃ {Π6 σοηξτονθυβίθβ οὐ ἐπαΐ ἐἴτηςα πο ΠοΥ 546 
νγα5. ἀπά υ]ν τοϊποΐδηῦ ἴο ὈΙΔοκοα ὑπΠ6 ομαγδοῖου οὗ 
Ὁποῦ ορρομθηΐβ; πα ἔποῦα δοθῆ ΔῺΥ δνυϊάθπος ἴδ 
νοι] βαγοὶν παν θθ θη δαάπορα. 

Αἴδου ἐπε οπὰ οὗ ἴπ6 ρεγββουϊίοη ἴῃ 8518 Ἐσαβ Ὀὰ5 

1 ΤΗηροδοτγεῖ, 1]. 1. 1. 1; ΝΊΘΘΡΒοΥι5. (δ Πβῖμ5, 2. "ς νὶ, 87. 
9. Ἔπι5. Π.. νὶ. 82. 

Χ 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΛΤΙΟΝ 

γγὰ5 τηδάθ ὈΙσπορ οὗ δεβϑαγθα, θαὺ {πῸ οχδοὶ ἀδὲδ ἰ5 
ἀουθε] ; 1 τηπιϑὲ, πουγανου, αν Ὀθεη Ρεΐοτε 818, 
ὙΠ ΘΠ ἃ5 ὈΙΒΠορΡ οἵ (δϑϑᾶγθα ΒδῈ αὐζεπα θα {πΠῸ οοπβϑβογᾶ- 
ἐοπ οὗ {π6 σμυτοῦ ἴῃ Τγτθ. [Ι͂ῈῈἢ 89 ἢδ νγὰβ ργεβϑεπΐ 
αὖ ὑπ6 (ὐὐπο] οἵ Νίοαθα, μοῦ μῈ ΠΟ] ἃ νϑῦῪ 
Ῥτογηϊηθηΐ Ῥ͵αοα οα ἐπα τὶρηῦ παπᾷ οὗ {π6 ἘΏρΡ σου 
Οοποίαηεῖπθ. Τὺ Πᾶ5 βουηθεϊηηθϑ θθθὴ βἰδιθα ἐμαῦ Ὡς 
γγὰ5 δούπα ν ὑπε ργαϑίαθπὶ οὗ π6 (οαηοῖ!, θαὺ {Π|5 
οαηποῦ θ6 ρῥγονεα πᾶ ἰ5. ὄθνδὴ ἱπργο 8016. Βοίῃ 
θεΐουα δπᾶ αἴνζευ ἐῃϊ8. ἐπηθ ἢ ἄρρθδὺβ ἴο ῃᾶνε θθθὴ 
ἐπα ομίοῦ ἐπθοϊορίοαὶ δανίϑευ. οἵ (οπϑίδηξίπθ. Ηΐδβ 
σΘπθυᾺ] αὐ ααα ἀυτίπηρ ἃπα αὐξου ἐῃη6 ὐππο] νγὰβ 
ὑπαῦ οἵ ὑπὸ τηοάθγαΐε τη. Ηδ νγγᾶϑ ποὺ ἴῃ δρυθουγθηΐ 
ἢ [6 ρατὺν οὗ ΑἸθχαηᾶον,, ἀηα ἀρρϑδᾶῖβ ἕο πᾶνε 
ἄοπα ἢΐβ θθϑὲ ἴο ἱπάποθ ἐπε Οοαης] ἐο δαορὲ ἃ 1655 
ἀτγαβύϊς ογσθεα. Οπ ἐπθ ψΠο]6 μ6 ῬυΌθΑὈ]Υ νγὰβ πλοσ ἃ 
ἴῃ ἀρτεοταθηΐ ἢ ΑΥὐὰβ ἀπᾷ ὙΠ Πΐ5 πδτηθβακο, 
ἘλαΒθ 5 οὔ ΝΙσοογηθαϊα, ἔπαπ τ Ὁ {Π6 ορροβίξα ραγίγ,. 
Ῥαΐ 5 Ρο ον ἀπά ἐπαὺ οἵ [π6 Ἐχρουου τγὰ5 ἴο 566 Κ ἃ ἘΝ 
ξουταπα οἵ δοΙαρτθμοηβίομ, ἡ ἢ1]6. ΑἸθχαπάθυ οα ἐπα 
Οη6 Παηά δπᾶ Ατίας οὐ ἐπα οὐποὺ ἀεϑδίγθα ἐουτιαϊαθ΄. 
ψγῃοἢ που δχοϊαάθ ἐποῖν ορροπθηΐβ. [πὶ {πΠῸ ἐπα | 
ἢθ νγὰβ οὈ] ρα ἕο γε] ἴο ὑπ6 Ῥυβββασα οὐ πΌΠΟΥΒ 
Πα ΔΡΡΘδΥ5 ἴο πᾶνα νοϊβα στῦῃ {Π6 τηδ]ουϊογ πὶ ὑπῸ 
ἢπᾺ] αἀδοίδίοι ; πα Π6 νγὰβ ΠΟΥ ΟΙ ΤΠ οοηνίποραᾶ,, 
8:6 ἴῸγ Π6 τοϑὺ οὔ ἢἰβ 1 χὰ δὴ ορροπϑηΐ οὗ ἐπε 
Αὐβμαπδβίδη ραγίυ, πα ἃ ἔστη βαρ ρουΐου οἵ 8}} αὐξειηρὶβ 
ἴο δνϊοῦ 105 Ἰδδάθυβ δπα ἕο τῃοα!ν ὑπα ογθοα 80 δἃ5 ἴο 
Ιθᾶνβ Ὑθο πῇ ἴον τοοτα αἰ εγεπος οἵ ορί πίοι οὴ τηθία- 
Ῥἢγβίοδ] ψιθϑεϊοηβ. 
ΙΧ γϑδῖβ αὔδα {π6 Οουποῖ! οὗ Νίοδθα. ἢ νγὰβ 

Ῥγεϑεηῦ δὖ ὑπ6 ουποῖ οὐ Απίίοος (Α.Ρ. 381), ψ πο ἢ 
1 ΤῊς ΒΙββορ οἵ ΑἸθχαπαᾶνία, ννῇοβε ἀθδυγθὶ ψΠΠ Αὐἰὰβ 

νγὰ5 ὑπ ἱτητηθαϊαξε οαιθα οὗ ἰπῈ Αὐΐαπ ΟΠ ΓΟΥ ΕΥ̓ΘῪ δηα οἵ 
π6 Οοαποῖ! οἵ Νίοαρδ. 

χὶ 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΛΤΙΟΝ 

ἀεροβεά Ἐπυσία! 5, οπα οὗ ὑπὸ Ἰθδάθυβ οὗ ἔπε δηΐ- 
Αὐΐδη ραγίγ. Ομ ἐπῖὶ8 οοοδϑίοη ῃ6 νγὰβ οἴεσθα {πΠ6 
ὈΙΒΠορτῖς οὔ Απίίϊοομ, θὰὺ τοίαβθα ἰδ, ποιαῖπα!ν αἱ 
Ἰεαβϑὺ, θθοδᾶιβθ ἢ6 νγὰθ πην Πρ ἴο ἰγαηθρυοβ5. ὑΠ6 
ΘοοΙθϑίϑυοα! τὰ]6 ἐπαὺ ἃ ὈΙβῃορ τησδὺ ποὺ ἰδᾶνθ ὁη6 
566. ΤῸ ἃποῖπου. Τῆγαα γϑαῦβ ἰαΐου (Α.". 884) ἃ 
ῬΙΌΡΟϑα] ψὰβ τηδᾶθ ἕο ἄδβροβε Αὐπαπαβίαβ. Απ 
αὐϊοιηρὺ νγὰβ ΔρΡρδυθηῦν πιδᾶθς ἕο πο] ἃ οοιποῖ] ἔου 
{Πῖ5 Ῥασροβα δὖὺ δϑβϑαγθα, θαὺ 1Ὁ γγὰβ ππϑαοοθβϑίαὶ, ἀπα 
ὑῃ6 ϑ'υπμοα νψὰβ ποὺ δοῦμα!]ν Π6]α 11] ἃ γϑᾶγ ἰδΐεν δὖ 
Ἴγτε (Α.Ρ. 8385). Αὐ {Πὶ5 τηθούϊηρ, ψΒο ἢ Ἐμιβ  ὈΪτπ5 
αἰϊεπαρα, Αὐμαπαβϑίυβ νὰ οσοπαθιηηθα οἡ δνίαθποα 
ΒΟ ὑπουρὴ ἀρΡΡΑγθ ἐν οοηνποίηρ γἃ8, ἴο Β58Υ͂ 
ὑῃ6 Ἰδαϑὺ οἵ 1, τηοϑῦν ἔγαυσάυ]οπῦ. Αὐμδπαβῖιβ νγὰ5 
δοουβθα οὗ Πανίηρ' οαὖ οἵ ἴῃς παπᾶ οἵ ἃ οευξαΐῃ Ὀίβῃορ. 
ΤῊΣ Παπα νγὰβ δοΐιδ!!ν ργοαποβα δἃ5 ονίάθποθ, θαΐ ποῦ 
16 Ὀίϑῃορ, σοτὰ Αὐμαπαβῖαβ αὐδευνγασαβ αἀἰβοονουθα 
δα οοπνϊοἰοα οἵ ροββθββίπρ' θούῃ Παπᾶβ. 

Ιῃ ἐπα βᾶϊηθ γϑᾶν Εὐαβ 5 νγὰβ ἐπα Ἰθδαϊπρ' ἤρατε 
αὖ ἴῃς ϑ'υποά οἵ δΘγ βδίθτη ἀυυῖπρ ψν ϊοἢ νγὰβ Π6]α {Π6 
οοπδθογδύϊοη οὗ π6 πὸ συσοη. ΤΠ ϑυποα νγὰβ8 
ἀἰβυ ποῦν Αὐΐδη ἴῃ ἑα πάθ ΠΟΥ 85, ἱπάθϑά, νγϑυα πιοϑὺ οὗ 

ὅΠ6 οουπο1}5 οὗ {πΠ6 δαβύθση οἱευσγ. [Ὁ ννὰβ ἀθοϊἀδὰ 
ἴο το-ϑαάτηϊν Αὐἴπβ, πα δοίϊοη νγὰβ θερὰη ἀραϊηδὲ 
Μδυοο]]ὰβ οἵ Απουτα. [Ι͂ἢ Ῥυγβαδηοδ οὗ ἐΠ15 ΡΟ ον ἃ 
1π|16 Ἰαῦου ἀυτίπρ' ἐπ 6 βᾶτηθ γᾶν Εὐπβθθῖαβ αὐξαπά θα 
ἃ ϑγποά δὖ (οπϑίδηϊπορ!θ. Αὐΐαβ ἀἰθα οα {π6 δνα 
οὗ Πϊβ τοοϊογαϊίζοη, θαὺ Μδυοθ!] 5 γγὰ5 σΘοπαοιηηθά, ἀπᾷ 
ἀυτίηρ {πΠῸ ρῬγυοοθοαϊηρβ ἔμαιβοθῖαβ γὰ8 ἴη6. ὁἤοβθη 

1 Μδίοο ι5, ὈΙϑμορ οὐ Αποντὰ, νγὰβ οπο οὔ ἔπ ἰδ ῦθυβ 
οὗ πὸ οχίσοπηθ δηϊ!- Αὐϊαη ρασῖγ. Ἐς ψὰβ δούιιβεα οὗ 
ΘΑ 6] Πα πΐ5πι.---ἰῃ 6 Πούοϑυ ΒΒ Οἢ τορατα δα ἴπ6 ΤΟΡῸΒ οὐ 50η 
ἃ5 ΤΠΘΥΟΪΥ ἃ Ππδῖὴρ ἴον Οοα θη δοϊϊπρ' πῃ ἃ σονίαϊη γᾶν, πα 
ποῦ ἃ5 ἃ βδραγαῖβ “ Ὄχίβίθηςθ " οἵ---ἴῷο τι8δ6 ἔπ6 ἰαΐθυ. νγογά--- 
Πυροβίαβίβι 866 δβρϑοία!ν ΤῊ, Ζάαμη, αγοοίζιι ὑόν ἄπουγα. 

ΧΙ 
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«ς 

οὐδίου δὲ ὑῃ6 ἔδγηοιιβ “" ὑὐ]οθη8}18,᾿ ὑπ6 οο]ογαΐίοπ 
οἵ {π6 ὑπιυ θυ γϑᾶν οὗ (πδέδη θ᾽ 5 τεῖρη, 

ἴῃ 587 (οπδοίδητξίπα αἰεα ἀπα Ἐλιβεθίαβ αἰ ποὺ Ἰοπρ; 
Βαγνίνα τη. ἼΠ6 ἄδν οὗ ἰ5 ἀδδῦῃ ἰ5 Κποννα ψ τ 
ἴο]θυ 0 ]8Ὲ οογίαϊηῦγν, Ραὺ ποὺ {Π6 γϑϑυ, ἔου {π6 ϑ'γγίδο 
ΤΔΥ ΥΥΟΙΟΡῪ οἵ {Π6 ἔοαν ἢ οοηΐαγυ, νγῃΐο ἢ} ῬΥΟΡΔΌΪΥ 
Τοργθβϑθηΐβ ἐΠ6 οἱ οαϊθπάδν οἵ Νίοομπηθαᾶϊα, τηθυοὶν 
Βᾶγ5 ἐπαὺ Ἐμιβεθίαβ ἀἰθδα οα Μαγν {με 801}. ϑῖπος 
δοογαίθβ, Π.}. τι. 4, ται οπϑ μἰ5 ἀθδίῃ ἴῃ ΟΠ ΠΟ ΧΙ α 
ἢ ανεπῖβ ΠΟ ἴοοΚ Ρ]αοα ἴῃ 389 δηᾷ 840, δπᾶ 
Βίησθ ἴῃ 8541, αὖ ὑπ6 ϑγμποά οἵ Απίίϊοοῃ, Ασδοίαβ, ὑπὸ 
ΒΌΘΟΘΒΒΟΥ οἵ Ἐλαβα 5, νγὰ8 ργοβοηῦ ἂ5. ὈΙβμορ οὗ 
Οδαβαγθα, η6 ἄδθαίῃ οἵ Ἐμιβθθίαβ ταπϑὲ πᾶνε ἰάθη 
Ῥίδοβ οπ. Μδὺ ἐπε 801} ἴῃ 389 οὐ 840. Α ἀεῆβηϊξε 
σΠοίοα Ῥεύνγθβεη ὑμθθα Ὑϑδῦβ 8 ἱπροβϑίθ]θ, θα, ἃ5 
Τλρβυξοοὐῦ ροίΐηὐδβ ουὖ, [Π 8 β'΄ΈΠΕΓΆ] ἱπιργθϑβίοη τηδάθ ὈῪ 
{Π6 ϑὐδξειηθηΐβ ἴῃ βοογαῦθθ ἀηα ϑοζΖοιηθῃ 15 ὑπαὺ {πΠῸ 
ἀδαΐῃ οἵ Ἐμαβαθῖπιθ ἴοοῖς ρίαος θεΐογε ἐμαὺ οὗ {ῃῸ 
γουύπηροῦ (οποίδηείπα δηα ἐπα ϑεοοπα δχῖ]α οἵ Αὐπᾶηα- 
5115. ΤΉΘΒα δνθηΐβ ὑγΕΥῈ ΡΥΟΌΘΌΪΥ Θδυ] δου ἴῃ 840 ἐῃδη 
Μδγν {πῃ 801}, 5ο ὑπαὺ ρυορδυηΠ] τ 5] ρ Εν ἔανουτνβ 
330 γταύμου ἔῃδη 8340 ἃ5 ὑΠ6 γϑᾶγ οὗ ἢϊβ ἀβαδίῃ.} 

Πηρονΐαπῦ ὑπουρὴ Πῖβ δοο]οϑ αϑύϊοαὶ πα ρο] 68] 
ΟΔΥ̓ΘΟΥ ὩπΘουθίθα]ν νγα8, 5. ΠΟΥ Ὺ δοῃϊνθιηθηΐβ 
8Υ6 Πῖβ ομϊοθῦ οαίτη ἴο ἔατηθ. ποθ τηοσδ, ἔμουα 5 
ποῦ οχίδηϊ δὴν σοταρ]οία ᾿ἰδὺ οἵ ἢϊβ υϊηρθ. «} ΘΥΌση 6, 
ΝΙΟΘΡΒουβ (δ]Πβῦαβ, ἀπ Ἐρεα «65, ἐπε ϑ'γυῖδς 
ψΥ ῦοΥ, Πᾶνα σίνθη ραυ 8] 1158, ἀΠα βοαϊξεγθα {ΠγοαρῊ 
{Π6 νυῖηρβ οἵ Ρῃούϊα5 δγ6 του μοθβ ἴο οὐποὺ ψουβ. 
ΤΠθθα ύα βοῖηθ Πεῖρ, θυὺ Ἐμιβθρίαβ Πα 6] 15. ΟἿΣ 
ομϊθ βουτος οὗἉ ᾿πβουγηδίϊομ. 

Ης Ῥερϑη ἴο νψυῖζε ἱπ ὑπ6 ἰαϑὲ γϑαγβ οἵ {π6 {πῃϊτὰ 
ΘΘΠΓΟΣῪ ΟΥ αὖ {π6 Ὀερὶπηΐηρ οὗ {π6 ἔουσῃ. Τὸ {πὲ 

1. ϑρογαΐθβ, ἢ. Ε. ἴϊ. 4 ἔν ; ϑοζοίηθῃ, ἢ, Εἰ. 1. 9. 
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Θδυ]δβὺ ρουϊοα Ῥυόραθν Ὀε]οηρ ἔνγο θοοΚ5 οὗ οοπέτο- 
ΨΘΥΒΥ ψΊ Ποαύποι νυυϊζουβ. Οπο, “ἀυογοι5 Ηΐογο- 
οἴθηι, νγὰ5 ἃν ΔΉΒΥΥΟΥ τὸ ὑπ6 Ρᾳῥιεαϊοίλος οἵ Ἠϊογοοῖοο, 
ψγη0 Πα οοτηραγοα (ΟΠ υϊδὺ ἀμ ΑΡο]]οπίαβ οὗ Γγαπᾶ. 
ΓΘ ψοῦκ οἵ Ηΐογοοὶαθ 15. απίογξαπαίοὶν ἰοβὺ, Βαϊ 
ἘαΒΘὈ᾽α8᾽ 5. ῬΟΟΙ 15 αχίδηῦ, [Ὁ 15 πυϊδΐθῃ ἴῃ ἃ βύγ]α 
ταῦμϑυ τηϑυῖκθα]ν ἀἰοσυεπὺ ἔγοσα ἢΐ5 Ἰαῦου ὑγουκβ, δπᾶ 
ἢ6 πϑνϑῦ αποΐεβ 10. ΤΠογα 58, ΒΟΎΈ ΟΣ, ΒΟΔΙΌΟΙΥ 
Βαξποϊθηῦ γθαβοη ον ἀουθιϊπρ' 15. δυϊποπίϊοιςγ. 10 
γγὰ5 ῬΡΥΟΌΔΌΪν ἃ ψοΥκ οὗ Πἴ5 γουΐῃ. Τῆδ οὐποὺ θΟΟΚ 
οἵ τΠ6 βᾶπηθ Κἰπα νγὰ8 8ἃΠ ΔΠΒΜΟΙ ἴο ῬΟΥΡΉΥΥΥ, ἃ 
Βδαύμθη οοπέγονευβἰα]οὺ νίηρ ἴῃ ὕδεϑασθα, γῆ δᾶ 
αὐϊαοκοα Οτίρθη δπα οὐπον ΟΠ γιϑείδηβ. ΤῊ ἑοχὺ οὗ 
ὑΠ18 ὈΟΟΚ 15. ΒΟΠΥ Ἰοϑῦ, θαῦ ἃ ἔταστηθπὶ νῃοἢ τηᾶν 
Ῥεϊοηρ ἴο 1Ὁ Πὰ5 ββϑὴ ρῃθ]} 5η6α Ὀγ Εν. νοὶ ἀδν Οοὶἐζ 
ἴῃ 7 αίο μπὰ ἰὔηϊογδιομμηροη, κνὶϊ. 4. ΡΡ. 41 Εἴ, Τὸ 15 
4150 Ῥγόοθ0]6 ἐπαὺ ἴο ὑπ βᾶπη6 βαυγ ρευϊοα 5ῃου]α θῈ 
ΒΟΥ Θα ἃ οοἸ]δούίϊοη οὗἉ {πε ᾿ῖνεβ οἵ ἐπ ϑδυῖν τηδυέυυβ. 
ΤΠΐ5 οοἸ]δούίοι, νυ ΐο ἢ που] θ6 οὗ ἱπϑϑυχηδθ]α γαῖα, 
8 απξουυιπαύθ]ν Ὀθ θη Ἰοβὲ, θαὺ ᾿ὸ γὰβ αδϑα Ὀγ ἐπα 
ΟΙα ϑ'υυῖδο τυ ΥΥΟΙΟΡῪ 8Πη6 οὔ ΟΥ ἔγαοαβ οὗ 1 ᾶγα 
θεδθη ουπα ἴῃ Ἰαΐου οο]]θούϊομβ οὗ {π6 Ἰῖνεϑβ οἵ βαϊηΐβ. 
ΕἸΠΔΠΠΥ, [Ὁ 15 σθηθσ]γ ὑπουρηὺ ἐπαῦ ἃ Ἰοβὺ νου οἵ Ηΐβ, 
Περὶ τῆς τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν πολυπαιδίας, αποϊεα 

Ὀγ Βαβι] {πη6 Οτθδὺ, 1)6 ϑριγιέμ ϑαποίο, οἂρ. 990, ἀπᾶ 
τηθηὐοηθα ἴῃ Εαβερίυβ, ᾿γαθραγαΐϊο, νἱϊ. 8. 20 ἀπὰ 
Ἰογιοπδίγαξιο, ἱ. θ. 90, τηᾶὺ Ὀεϊοπρ' (ο {Πϊ58 Ῥευϊοά. 

ΤΠ6 παχὺ ρευϊοα οὗ ἢΐβ πὸ 15. 6 ἔβη γϑᾶγβ οἵ ἐῃ6 
Πϊοοϊοὕδη ρεγυββουίίοη, 808-518, Ἰυγίπρ' ἐπῖ5. ὑἴτηθ, 
δα ῬΟΒΒΙΌΙΥ ὄνοι θαΐοσα ἰδ, ἘλαβΘ Ὀῖπ8. νγαβ θαθυ τ ἢ 
ἃ δτοδῦ ργο]θοὺ οὗ οοπηθοϊθα σγουκθ ἀθαϊπρ τα 
88 Βἰδίουυ δἀπα ῬΒΠ]ΠΟβορηΥ οὗ ΟΠ βεϊαπῖγ. ὙΠοΟῸΡΉ 
μα νυ να ποὺ 4}1 θβθπ ργδεβουνϑα ἐπα ρυδαῦευ ραχὺ οὗ 
ἴῃ656 θΟΟΪΚΒ γϑπηδίη 8η6 ἀγα ἴῃ 6 πιοϑδὺ νυ] οχίαπὲ 
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τηοπατηθηὺ οἵ ΟΠγϑυϊδηϊον ἃ5. 10 νγὰβ8. ᾿ἱπηπηθαϊδίο]ν 
Ῥεΐοτε ἐπθ Οουποῖ! οὗ Νίοαθα. Ῥαγὺ οἵ 5. συϑαΐ 
οἹαίτα ἴο ἀἰδυϊπούοη 15 ὑπαὺ θη υϊ προ ΡΠ ΠΟΒΟΡΠΥ 
᾿6 πϑΥΘΡ περ]θοῖβ Πίδίουγ, ΟΥΥΎΘΡΒΙΠΟΒΟΡΩΥ ψΠΘη 
Υϊυηρ᾽ ΠΙδίουννυ. 

ΤΠ6 Ῥοβίΐοη οἵ Ἐπαβοθῖπβ 15 ὑπαὺ τῃς Τοροβ οχίθιθα 
ἔγοτη ἰῃ8 θερίηηίηρ ἰδ Οοα {πΠ6 Ἐαΐμου. Α.5 ταϊρῃὺ 
θὲ ἐχρεοϊθα ἔγοιη οὴβ ψὴοὸ ψχούα ϑδυ]ον ὑμπδπ {Π6 
Οουποὶ! οὗ Νίοαθα δηᾶ νγὰβ δἴδευνγαγσβ ϑυβρβθοϊβα οὗ ἃ 
ἰθπάθμου ἴο Αὐἱδηΐϑτη, μΒ6 δχρύθββαθ ἢ Πη56}} ψ] ἢ 
ΒΟΙΩ6 Δι ἱσυϊου ἃ5 ἴο μοῦμου [Π6 50, ΟΥ̓ΓΟΡΌΒ, γγ85 
ογθαϊεᾶ Ὀγ ἐπε ἕαΐμου. Ὑπὸ Βῦμον νγὰβ [Π8 οὐθαΐου 
οὗ {πὸ υπίνουβα δηα 4}} ογθαϊίοη νυ ΐῃ 1 ὑΠ6 ψψουῖς οἵ 
{πὲ Τοροβ. Μάϑῃ, μονγανυϑὺῦ, νγᾶϑ τηδαβ Ὀγ ὑπ Ἐδῦμοσ, 
ὑπουρὴ {πα ΤορῸβ 5μαγβα ἴῃ {Π6 ρ͵δη οἵ Πῖ5 ογβαίξίοῃ. 
Αὔεν ἐπε ογθαϊίοῃ ὁ ψγὰβ ὑπΠ6 Τορὸβ ΨΠη0 δρρθαγεὰ 
ἴο {με τὶρῃίθοιβ ; δπα Ἐπιβερίαβ ὑπ. Ἔχρί δίῃ {πΠ6 
νἰϑίοηβ οἱ ΑΡγάπδι, Μίοβοβ, 8600, δπα «Ψο5ῃπ8, ἃ5 
ὙῈ11 88. 411} τϑίεγθποθ ἰο  Ἰβάοσα ἴῃ πε βαρίθηῦα] 
θοοκβ. Ηδ δχρ]αίηβ ἐμαὶ ἐπῖ8 ἀοοίτίπα οἵ {πὸ Τιορὸβ 
νου] μανε θθδπ ρτοταυραῦθα Ἰοηρ' ἃρῸ, Πδα ποῦ τη6Ὲ 
Ῥδθη ἴοο ψυοκοα ἴο υπαογϑίδπα ἰὑ, δα ὑπαὶ Ὁ ννὰ5 
δούαα!!γ, ὑπουαρη οὈβοῦγοὶν, οοπϊαϊηθα ἴῃ της ΟἹά 
Ταβίδτηθηΐ, 85 15 5Βῆουγῃ ΟΥ̓ Ῥάβ58ρ685 ἴῃ {π6 ΟἹα 'Γ6βἴδ- 
τηδηΐ ΠΟ 5Που]α ΡῈ γτεραγαθα δ5 [ουθίθ! προ αν θα 
ὑπὸ πᾶτηθβ οἵ 685 δπᾶ οἵ Οἢγῖϑδῦ. «([68115, Δοοογαϊηρ; 

ἕο δίπη, ψὰ5 ὑπ6 ἱποαυπαῖα Τοροβ, ΠΟ οδπηθ ἴο 
ΔΠΠΟΌΠΟΘ ΠΠΠΉ561} δπᾷ ἴο ροϊηΐ οαὐ ἕο ταθη ὑπ6 ἀπΐγ 
οὗ τανεγεποῖπρ δηα ψουβηϊρρίηρ Πίστη. ΕἸἾΠΑΠγ, Π6 
ταδί απ ὑμπαῦ ὑπ6 ἐδδομίηρ. οἵ ΟΠγυιβυϊαηϊον.  τνὰβ 
πο ΠῸΥ παν ΠΟΥ βίσαηρο. μαῦ γὰβ. πανν να8. ἐπα 
ΟΒυτοῃ, ἔπῸ τας οἵ ΟΠυϑύϊδηβ. Ποῖ. σογρογαῦθ 
οχίβίθποθ, ὑπο ῖν σθπουαὶ ρῥἱθῦγ, δπα ὑπμαῖν ἱπουθδβίηρ ἡ 
ἰπῆποπος ψεγα πάθεα πὸνν, θαΐ ὑπαὶν ἐθδοιίηρ νὰ. 

[ 
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ποῦ. [Ὁ Πδᾶ θϑδϑὴ ]οννθα οοπέυτίθϑ θθΐοσε ἐμθτα ὈῪ 
ΠΟ ἈΡτγΆἤδιη Πα Μοβοβ δπα ὑπὸ Ἰαΐου ργορδῖβ ; ἀπα {π6 
ἐ ΤΟΊΚΩΝ οἵ {Π6 Ῥαϊγδυοῃβ ννὰβ ἰἀ θη θα! νἡτἢ ἐπαὺ οὗ 
. ἴῃς ΟΠ υϊϑυδηβ. Δ] Βίβίουυ νγὰβ ἃ οοῃΐοϑὲ θθῦννθοπ 
"Θδοά, δούϊηρ ἐπγουρη Ραὐνίδτοιβ, Ρτορπεῖβ, ἀπά ἐπ6 
ὍΠαΓοΝ, οῃ ἀπ6 ὁμ8 παπᾶ, ἀπά ὑμ8 1) 6ν}}, ἱπβεϊραὐϊηρ 
«ἕο νν8, Ἀρνοοανλον, δα Ηεοτγοίϊοβ, οα 186. ἘΝ  ββκὴ 1 15 
. ἃ οοηὐαϑὺ ἴῃ ψῃΐοἢ ἐπ 1) 6 ν]] αἰνναγβ ραὺβ ἐπε νγουϑὲ οὗ 
οἴ ἴῃ {Π6 Ἰοπρ' τὰ, θα ἐπε γτἱρῃΐθουβ ΒΥ οοπβίου- 
ΡΥ ἴῃ Π6 ῬγόοΘβ8 ; ἃπα ρᾶγὲ οὔ {Π6 Ρίδῃ οἵ ἔὐαβθρίιβ 

᾿ἶβ ἴο σον68] ἐπα ταδοῃϊηδίϊομβ οὗ {πε Εν] Ομ ἀπα Πΐ5 
ΟΒΟ]Π]οννουβ, ἀπᾶ ἴο μον ὑπ οαὐαβίσορμθβ μοι 6 6}] 
Ῥογϑθουΐουβ, ον, πα Ηογείϊοϑ. 

ΤῊς βἰυάοηΐ οἵ φυτοῦ Πϊβύουυ ΨΠ] Πᾶνε 1116 
αἸΠΠΠου]ῦν ἴῃ τθοορτχίηρ ὑπαὺ ὑΠ18 ὑθδομῖπρ' 15. ἱπ ἐπα 
αἰγθοὺ Ἰπα οἵ υδὲϊπ Μαγύγυ, Αὐιβύϊαθβ, ΟἸθσηθηΐ οὗ 
ΑἸοχδπαάτνα, ἀπ Οὐῖρεπ. [ἢ βοῦὴθ νγαυβ 6 νγὰβ ἐῃ8 

» Ἰαδὺ δῃᾷ {πε σγοαϊεβδὺ οὐ ἴῃ6. ΑΡοϊορίβιβ, ΤῸΥ ἴδον Πΐ5 
ὑἴσηθ, θη ἐμ ΟΠυγοἢ νψγὰ8 δοοαρίθα υδ πη ἐπα 
Ἐχηρῖγο, ποῖα 8 ΠῸ ΥΓΘΆΒ0Π ΤῸ ΔΉγΟΠΘ ἴο ψτῖδα 
αυϊΐ ἐπα βᾶπηθ. δγριυτηθηξαιϊναε 105 ϊΠοαϊοη οὗ 
ΟΠ τἰϑυϊδη γϑ]ρῖοι ἃ5. νγὰ8 ἱπουσηθαηῦ ἀροῖ Πίτη. [ 
νοῦ] ΡῈ ἰπἰογοβιϊηρ δ γα οουἹᾶ Κπονν μουν ἔδν ἢΐ5 
ὙΟΥΚΒ, ἱΠΟΟΙΩΡΔΥΔΌΪΥ τηογα Ἰορίοαὶ ἔθη ἔποβα οἵ δΐβ 
Ῥγθάθοθββουβ, οοηνοσιθα ῃ6 δἀποαδίθα οἰδββθβ ἴῃ ἐῃ 6 
Ἐχηρῖτθ. οΟτίρθη, πὸ ἀουδὺ, «πᾶ ΟἸθιπθπὶ οὗ 
ΑἸοχαμπασία γαῦθ Πΐθ ΒΌΡΟΥΪΟΥΘ ἃ5. ῬΒ]Π]Οβορουβ, Βαϊ 
ποῖ Υ οὗ ποιὰ δα ἴΠ6 βαῖὴθ ρυδβρ οὗ Πίβίουυ δηᾶ 
οἵ Πἰβύουϊοα! ρυθϑθηϊαίϊίοῃ. 

Τὸ αὐϊευηρὺ ἴο δυγδῆρα ἰπ ΟΠΤΟΠΟΙ]ορίοαὶ ογάθυ ἐμ 6 
ῬοοκΚΒ νη ϊοἢ 6 ψσοῖα ἀυσίηρ' [15 Ῥουϊοα 15 τη θδαϊηρ, 
Ηδ ννβ ἀοιθύ]6θ5 οοπδύδπογ νγουκίηρ' οἢ ἐπ τηδύθυῖαὶ 
πϑ6 4 ἴῃ ὑποτη 8]], ἃπα δἰ Ππουρ 1 15 Ροββίθ]6 ἕο τρδῖκα 
ἃ ἴδεν βἰαϊοιηθηῦθ ἀρουὺ ὑμεῖν το] να ΘΠΥΟΠΟΙΟΡΎ, 
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ὑΠ158. ΔΡΡ]Ϊ685. ον ἴο ἐπε ἀδίθβ δ ψνοἢ ὑΠῈῪ Έ 
θερὺπ οὐ αὖ ψῃοῃ ὑπογ νοῦ ἤπα]ν ρὰΐ ἰηΐο 
νυ ηρ΄. 

Αὐ ὑμ8 μοδᾶ οἵ {π6 βουΐθϑ τητιϑῦ ΡῈ ρ]δοβα {πὸ 
Ο(λτομίοομ. Ἐμιβαθῖαβ ρεγοοίνεα ἐπαὺ πε ουπάείίοι 
οἵ Πίβύουυ 15 δοουσαῖθ ΘΠΤΟΠΟΙΟΡῪ δηα ἔου ἐΠϊ5 ῬαγΡΟβο, 
πβίηρ ΠῸ ἀουθὺ ἃ5 ὑπ Ῥδβῖ5. οἵ 8 σου ἔΠ6 δδυ ον 
εἴξονιβ οἵ ψυ]1ὰ5 ΑΥγοαπιιβ ἀπ οὔμουβ, πα Ῥαυ]ν αὖ 
Ἰδαϑὲ οοπίγονου ϊηρ ὑΠεῖνγ ροβίτΐοα, 6 ργοάυσοα ἃ 
γγου]ς ὙΠ οἢ 15. πον οχίδηϊ ἴῃ ἐπ6 ἔργα οὗ δἱαβογαὺθβ 
[Δ Ὁ]65 δυυϑηρθα ἴῃ Ῥᾶγ8116] δοϊαγηπβ {ΠΠπιϑυγαϊηρ ἐῃ 6 
γγΠ0]6 ἰδίου οὗ ὑπ6 ψουἹᾶ γϑὰῦ ὈΥ γεᾶῦ. Τῆθβα 
ἔογτη ἐῃς Χρονικοὶ κανόνες, γγ ΒΟ Πᾶνα θΘ θη ργθβϑεγνοᾶ 
“ἢ 8 Αὐτηθηΐδη ὑγδηϑ᾽δίϊοη ἃ πα ἴῃ ὑΠς6 1, αὐίη γευβίοη 
οἵ εγοῖηθ. ὙΥμούμου ἐπ18 νγὰθ ὑπ6 οὐἱρῖπα] ἔοστα οὗ 
ἘλαΒΘ 5᾽5. οὐ ΜΟΥ 15 ρθη ἴο απαϑίΐοη. Ῥοββίθ]ν 
ἰδ 15. ἃ Ἰδίβθυ, του Ῥγβοῖβα αῦ 1655 ὑγιβύνουίην 
γϑοθηβίοη. Τὸ {π6θε {8 0]65 ψγὰβ ργβῆχϑα ἃ Χρονο- 
γραφία, οΥ Ἔχραπαίίοι δηα ἱπἰγοάιπιοίίομ, νυ ἢ Πὰ5 
πηξουθαπαΐεϊν Ὀθθμ ᾿ἰοϑὺύ. ΕἼΟΠΣ τϑίθυοποο ἴῃ 
Ἐοΐοραε 1. 1 ἀπὰ ἱ. 8, ἴὸ ψουἹὰ ΔΡρϑᾶσ ἐμαὶ ἐῃὶβ 
γγΟΥΚ ψγὰ5 ργοάυοορα Ὀαΐοσα 808, θυΐ δοοογαϊηρ ἴο 
Ψεγοόσαθ ἘαΒΘἰπ5. αὐγευνγαγαβ τα-ϑαϊ θα ἰδ, οδυγγΐηρ' 
Ὁ ἀονῃ ἴο 825. Ξ 

θυχσίηρ [ῃ6 γϑδγ8 οἵ ρευβεουθομ νν οἢ [Ὁ] ον ἢς 
Ῥερδη ὕψο ρσγθαὺ οοππηθοῖθα ψουκβ δηὐ 164 ἐπα 
Ῥγαθραγαίϊο υαηρείίοα δια πε 7)εηιοηδίγαίο Ευαη- 
βείϊοα, ἀεαϊοαϊοα ἴο Τδοαοῦμβ, Ὀίβμορ οἵ 1,δοαΐοεαθδ. 
ΤΗΘ Ρερὶπηΐηρ' οἵ ἔπ6β56 Ῥοοῖκβ οδὴ με ἀδαϊβα ἃ5 δέδεσ 
808 ἃπὰ Ὀεΐογε 318, ἔου θοΐῃ Ῥγαοραγαίϊο, χὶϊ. 10. 7 
διηα ])οηιογδίγαΐίο, 111. ὅ. Τ γϑῖϑυ ἴο {πΠ6 ρϑυβθου οη ἃ5 

1 566. β'εμνανῖ᾽ 5 Ῥτοϊθροίηθπα ἴο ἔπε "Π9έ. Ποοῖ. Ρρ. 
οοχν 
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5.1] γταρίηρ. Νανθυίῃε]εβθθ, ὑπὸ 7)εηιοη δέν αἰὸ νὰ τιοῦ 
Πηϊ5η 6 α τ η}}] αὔγον ὑπ6 ρϑδοθ, ἕο ψνῃ ἢ ἃ τϑίθγθποο 5 
τηϑᾶς ἴῃ ])εηιοροίγαίίο, ν. 8. 11. 

Τῆς Ῥγαθραγαίϊο ἴ56 ΤΠ] γ οχίαπῦ, θὰ οὗὨ ἴπ6 1)επιοη- 
οἰγαίίο, νυ ἢ οὐἱσῖπα!ν οοπῥαϊ θα ὑννθηΐυ θΟΟΙΚΒ5, ΟὨΪΥ 

πα ἢγθὺ ἔθ 16 ργθβουνεά '“Γακθη ἰορϑίμου ὑμ6Ὲ Ὺ 
οοηδυϊαϊε ἃ βἰδιθτηθπὺ οὗ {Π6 ροβίτϊνα ἀπὰ πϑρδῦνα 
6565 ἴοῪ ΟἸγϑυϊδηϊγ ἃ5 Εμιβθῖα5. οοποοῖνεα ἔμϑτα. 
ΤῊ Ῥργαθραγαΐϊο ἴα ΕΒ θοίδ!]γ οοποουπθα τη ἐπα ἐγθαῦ- 
τηδηΐ οὗ πεαϊῃθηΐθτη νυ ῃΐοῃ ἰῦ ἀθβουῖθαβ ἀπα τοξαξαβ. 
ΤῊΣ Πεμιοριϑίγαἰϊο 5ῃονγθ ἤονν ὑπ6 Ῥγορμοὺβ ἐογοίοϊα 
ΟΠ υἰβυϊαηῖςν, δα μον πΠ6 το! ρίοπ οἵ ὑπ6 ΟἨ γι ϑ ϊδτβ 
νγὰβ ποῦ ποὺ θαῦ νγὰβ ἰάθη θα] ἢ ἐπαὺ πο μα 
Ῥδθὴ [Ὁ]ονεα ὈῪ ἔπθ ραύγίυοηβ πα βαϊηΐβ οἵ ΟἹα 
Ταβίαταθηῦ ἀδγϑ ονθὴ Ραΐοτα ὅπΠ6 {ΐταθ οἵ Μοβεβ. [Ὁ 
15. Ππ8 ἱποίἀθηΐα!γ δὴ Δθβυγαῦ ἴο «{Θυν 8). οοη τον υ- 
ψουβα δὺ8. 

ΟἸοβον οοπποϑοίθα ψῦ ἢ ὑπ 656 ὕνγο ΘΟ ΚΒ 15 ἃ ὑπῖνὰ 
ο]Πε4 Ἢ καθόλου στοιχειώδης εἰσαγωγή, οΥ αεηογαῖ 
Εἰοηιοηίανῳ Πριϊγοἀμοίζομ, ἴῃ ἔθη θόοοκ5, οἵ ψῃῖ ἢ ΤΟὰΣ 
ΑΥ6 οχίδην ἴῃ {πῸ6 ἔοστη οὗ ἴῃς ΤΙροφητικαὶ ἐκλογαΐ, 
ΘΟΙΏΊΟΗΪΝ αποϊεα 45 {πὸ οίοραο, οὐ Ῥγορἠοίϊο 
Εχίγαοίς. Τὶ ἴα ποῦ αυϊδα οἰθᾶν γἢδῦ νγὰ8 ἐπ τ] οι 
οἵ 1π|8 Ῥοοκκ ἕο {πε ἰσαγωγή, θαὺ ΔρΡραγθπῦ ἰδ νγὰβ 
8ιι οχ γδοῦ ἔγοόσα τ Ἰαυρου σους. [Ὁ τηυδὲ πᾶνε θθ 6 πα 
Ῥεριη Ρεΐοτε 818, ἃ5 ἴῇ οοπίδίηβ ἃ τϑίεγθποα ἴο {868 
Ῥουβθουδίοη ἃ5 5.1 οοηυϊπυΐπρ' (οὶ. '. 8). Τὸ Ῥγθβθηΐβ 
Δ θοῦ νευβίοη οὐ {Π6 ϑατηθ ἀυρατηθηῦ ἔγοτα ῬΥΟΡΉΘΟΥ 
8ἃ5 ἰ5 οοπίαϊποα ἱἰπ ὑπὸ Ποηιοηδίγαϊίο, απ ᾿ἰθδῖ5. οὗ 
Ῥᾶββαρθβθ ἅτε σίνθη ἵἴτοτη ὑπ ΟἹα Τοϑίδτηθηΐ, νίοῃ 
α΄6 Π6]4 ἴο γεν. ἴο ὑπ Ῥεύβοῃ ἀπᾶ ψουῦκ οἵ ΟἨΠγβῦ. 
ΤΠς ἢγϑὺ ῬοοΚ οἵ ὑπ οΐοραθο 15 ἀδνούθα ἴο ὅπ Βἰβιουί- 
οδ] ῬοοκΚ5 οὗ ἐπε ΟἹα Τοβίδταθηΐ, [6 βθοομα ἴο ἐῃ6 

Ῥβαῖταβ, π6 ὑπίτα ἴο ὑπ τϑιηδϊπίηρ Ροθίϊοαὶ θΟΟ 5 
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δα ἐῃδ οὐδὺ ργορῃοῖβ, ἐμ ἔουσίῃ ἰο ᾿βαΐδῃ. Τῆς 
οὔ νυ ΡοοΪκ5 οὔ {πε ἰσαγωγή τε Ἰοβῦ. 

Τὸ Ῥμούία5. οἂπ ΡῈ ἐγιβίεα, Ἐπαβοθῖας αἶθοὸ ψτοῖθ, 
ῬΟΒΒΙΡΙΥ αἱ ὑπ5 ἐΐπιθ, ὅνγο οὔμοὺ Ῥοοῖκ5 οὗ ἃ βίμα!δὺ 
Ὠαΐατο, ὑμ6 ᾿γαοραγαίο Ἐοοϊοδιαδίϊοα, αὐτιὰ ἴῃς Π)οηιογ- 
ϑέγαίϊο οοϊοδιαδίϊοσα. Βοὶμ οὗ ἔπεθεὲ βᾶνθ θηθίγεὶν 
Ῥευβηθα, Ραῦ [Ὁ 15 βΒαρροβεά ὑπαὺ μεν ἀθαὶῦ στὰ ἐπα 
ΘΒΌΤΟΝ ἴῃ 0Π6 βϑπηθ χὰ γ ἃ5 πε Ῥγαθρατγαίϊο Ευαηροίϊοα 
ὉΠ 7)θηιοηδίγαίϊο Ευαηροίίοα ἀΘα]} ϊῦ ὉΠ6 οοταΐπρ' 
οἵ Ομ υῖβι. Τὐρμυξοοῦ ἐπίῃ κα ὑπαὺ ἔποσα 15 δῃ Δ] βίοι 
ἴο {π6 7Π)οηιοηδίγαἰϊο ἈΠ οοἰοδιαδίϊοα ἴτι τμ8 Ῥγαθραγαίϊο 
Ἐυαηροίϊοα, ἱ. 8. 11, ψΒΘτα ἘπαβαΡῖπ5 βὰν ὑπαῦ Πα Παᾶ 
δαϊμογθα ἰορεῦμου ἴῃ ἃ βρϑβοῖδὶ ψγουῖς ὑπ βαγίηρβ οὗ 
ΟἸγῖδυ γα]αϊίνε ἕο ὑπθ ἐουπάαίίοη οὗ μἰβ ομυστοι πᾶ 
μια οοιαραγεα ἔμοὰ ἢ ὑπ δνοηίβ. Γρῃεξοοὺ 
αἶδο ὑπίηκ5 ἐπαὺῦ 1Ὁ ἴθ. Ῥοββίθ]α ὑπαὺ Βοοῖς Υ. οὗ ἐπ 
ἡ λοορλαπῖα τᾶν πᾶνε θθοπ δἀαριεα ἔτοτα {πε Τοηιοη- 
δέγαίο Πἰοοϊοδιαδέϊοα, Ἰυϑὺ ἃ5. οὔμου ραγὶβ οὗ ὑπ 7Ζοο- 
λαπῖα (ἴοΥ ᾿πβίαποε Βοοὶς ΚΝ.) ἅτε δἀαρίβα ἔγοιη ἐῃς 
Τἐπιοηδίγαίϊο Ἐυὰαηροίϊοα. 

Βείουθ Ἐμιβθρθῖυβ μα βπίϑῃθα τυιηρ [Π6 Πεπιοη- 
δέγαίο Ευαπροίϊοα ἴΠ6 Ῥευβθουϊίοι νγὰβ ἐπα θα (ου αὖ 
Ἰθαβϑὺ βεαπχθα ἴο 6 ἐπα 64) Ρῃ {με Ἑαϊοὺ οἵ Τοϊεγαϊίοη 
ἷπ 511, δηα Ἐϊπαβα 5 βθϑῖὴβ ἴο πανε Ῥσοϊζθη οἱ γοτα 
μῖ8 ἀορτηδίίο νυ ηρβ ἕο ψυῖῦα ἃ Πἰβίουυ οὐ πε ομυσ ἢ 
οἢ ἴῃς Ὀαβὶβ οἵ {πῃ ἔαοὶβ ψῃίοῃ ἢ Πδᾶ δἰγθδάν 
φοἸ]δο δα δηᾷ ἴῃ ραῦῦ ρα] 5Πη6α ἴῃ ἐμ Ολγοηίοομ. 

ΤΠ15. Ολμωυσοῦ Ηϊδίογῃ, ὑγδυιβὶαιϊθα τὰ ἰῃ6 ργεβαπὶ 
ψοϊυτηθβ, ραββεα ἀυτίηρ ὑπ6 116 οὗ Ἐπιβερῖαβ. Ὠίτηβοὶ 
ἐβγουρ ἢ βου θυ] βίαρθβ ΨΒΙΟΙ τηδὺ ποὺ πηΐαϊυ]γ Ὀ6 
ο]1εα βαϊ οηβ. 

1. ΤῊ ἢνϑὺ δαϊ θη οομβίβίεα οἵ Βοοκβ 1.- 111, 1 
γγὰ5 Ῥἰδηπθα ἴῃ 811, ἔογ ἴῃ {ῃ6 φῥυθίαοθς ἐο ἐῃς ἢγϑὲ 
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θοοκΚ Ἐλπαβοθῖαθ βαγ5 ὑπαὰὺ ῃ6 ΨΠ]Ὶ ἀδβουῖθα “ἧ{π6 
τυ του. οὗ οὐὐ ον ὑἶϊτηθ ἃπα {πΠ6 στδοῖίοιβ ἀπὰς 
Γανουχίηρ ΠΕΡ οὗ οὔυν ϑανίοιν ἴπ ἔμθιὴ 8]],᾿ ἀπὰ 
ἴῃ Βοοῖκ ν]!. 16. 1 ἢ 5ὰγ8 ὑπαῦ ὑπ ἙλαἸοῦ οἵ ΤοΙθυαποθ 
ἴῃ 8511 νγὰβ “ὑπὸ ρυδοίοιιβ ἀπα ἕανουχίπρ' ᾿η δε ροβι οι 
οὔ ἀοα. ΤὍΤῇδ 5Βἰπη] νυν οὗ Ρἤῆγαβα βαρραβὺβ ἐμαὺ ὑΠ6 
βᾶτηθ δνεηὺ---ἰῃς Βαϊοὺ οἵ Το]ογάποο---ἶβ ἱηξεπαβα ἴῃ 
Ῥούῃ ραββᾶρθβ. 118. ΘΟΠΟΙ αβῖ0η ΤΥ 6 βυρρογίθα 
ὈΥ 5128}} ἀϊβδγθποθ οἵ ρ]δῃ ψῃΐοἢ 5μονν ἐμαὶ ἐπα 
πηδῃ Ῥοοὶς νγὰβ ποὺ ρατῦ οἵ ὑπθ οὐἱρίπαὶ βοῆθιηθ, 
δ ὑπαὺῦ ἐπα οὐἱρῖπαὶ ἰαχὺ οἵ ἐπε εἰρβῃ Ῥοοῖ 
μὰ5 Ὀδὲη βοιηθνῃαῦ τποαϊῆθρα ἴῃ {πθὸ Ἰαΐεὺ 
οαϊίομβ, ἴο ννῃο ἢ 4}} ἔπ6 οχίδηῦ μ88. θεϊοηρ. Τῆδ 
ἀούδι]5 οαπ θοϑὺ θ6 ἔουπα ἴῃ ϑοηννγαγῦζ᾽ 5 ἰηἰσοαποίϊοι, 
Ῥᾶρα ἵν]. 

ῳ, ΤΏΘ βϑοομᾶ εαϊξίοη δα θα Βοοῖκ [Χ., νυν ῃΐοἢ γγὰβ 

ΠΘΟΘΒΒΑΙΎῪ ᾿δοδῖιβ6 Π6 ρευβθουίίοη, νυ οἢ βθοιηθα ἴο 
ἢᾶνα οϑαβϑᾶ ἴῃ 811, νγὰβ τανίνβα θγ Μαχίμηΐῃ, ἀπα ἐῃα 
αἀοδἔδας οἵ Μαχίμηϊη ὈῪ [λοϊπῖαβ ἀρρθαγθα ἐπα τθαΠ]ν 
ἀδοϊδῖνα τηοπηθηῦ, ΤῊϊβ βεοοπα δβαϊοπ νγὰβ ΡΥ ΟΪΥ 
Ῥτοάαμπορα ἴῃ 815 

8. ΤΠ ὑπϊτὰ δαϊτίοη δα δα ἐπ θηίῃ Βοοῖς ἴῃ οὐ θυ 
ἴο οἷοβα ὑπ βίουυ ψῦἢ ὑΠ6 ἀεαϊοδύίοι οὗ ἐπ Ῥδβι θα 
αὖ Ἴγτα. ἘΒοὈΪα5. βαγ8 ὑμπαὺ ἢθ αἷά ἐπῖ5 δὖ ἐπα 
γτοαπαϑὺ οὔ Ῥδυ]πιιβ, ὈΙβμορ οἵ Τ γτο, “ δααΐπρ' αὐ ἐπῖβ 
ὑπ ἐΠ6 ὑθηῖῃ ῬΟΟΚ ἴο ὑποβα ἐπαῦ νοῦ αἰγοδαν οοτὰ- 
Ρ]εἰβα οἵ πε ᾿ἰοοϊοϑιαδιίοαί Ηϊδίογῳ ᾿ (Η.Ε. χ. 1. 4). 
Βομνναγ ὑπ η]τ5 ὑπαὺ Π6 4]5ὸ τπονϑα ἃ οο]δοϊίοι οὗ 
ἀοουτηθσηΐβ ἔγομη ὑπ ῖυ οὐἱρῖπαὶ Ῥοβί οι ἱπ Βοοῖς ΙΧ. 
ἴο 1η6 επᾶ οἵ Βοοκ Χ., δπὰ δἀάβα ἃ ραυδρυδρῇ ἴο ἐῃ8 
οἰρηθη ῬΟΟΙΚ οα ὑπμ6 ἀδθαὺῃ οὗ ἔπε Ὁ ΘΙΏΡΘΙΟΥΒ. 
ΤῊῖ5 δαϊθίοπ νου] Ὀϑ]οηρ ἴο ὑπ 6 γϑᾶν 817, 

4, ΤῊΘ ἔουσίῃ δαϊ οι οᾶτηα δέου ἐπα [4}] οὗ 1 λοϊηΐτι8 
ἴῃ 828, ἀπα οοπδίϑιθα 1π ἐπα τηδΐη οὗ {ῃ6 τϑυηοναὶ οὗ 
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Ῥᾶββαρ65 ἱποοηβίβίθη τὶ τ {Π6 7) αηιπαίΐϊο Μοριογῖας οἵ 
ΤλοϊπῖαβΒ. Τηα ονίάθπος ον ἐῃϊ5 Ἰαϑὺ βαϊθίοι 15 ἴῃ {πα 
τηδίη ἰθχίπα!. ΤΠ6 σγυοὰρ οὗ τηδπυβοτρίβ ΤΉΝ 
οοηΐαίη ἃ ΠΌΤΟΥ οὗὁἨ Ῥᾶββαρ85 οπη θα ἴῃ ΒΜ, ἀπά ἃ 
Ἰαγρα ρυορογίϊοη οὗ ἔμπθι βθϑῖὰ ἴο ΡῈ οοππθοϊεα ψ ἢ 
Τλοϊπία5. [0 15 ὑπουρηῦ ὑπαῦ ἐπουρἢ 411 ἐῃς οχίϑυϊηρ 
τηδηπβουρὺβ ταργαβαηὺ {Π6 ἔουστῃ εδαἀϊτίοῃ, ἔτοσὰ πῃ ΐοἢ 
{686 Ῥϑββᾶρδβ Πδᾶ θθβδϑη οτηϊ θα ἴῃ δοοογάδησα τ τη 
ὑπ 7)αηιπαίιο Μοηιογίας οὗ 1 Δοϊπῖπβ, τΠ6 σγοὰρ ΑΤΤΕ, 
Πα Ῥδϑβϑη οογγθοϊθα ἔγομι ἃ ΘΟΡΥ͂ οὗ ἐπε {ἐπίγτα εβαϊίοῃ, 
ὙΠ ΟΠ, οἵ οοῦγβθ, οοπίαϊηθα ἔῃ 656 Ῥββαρδδβ. 

ΤῊῖ5. ὑπθουυ οὗ ἔουν εὐαϊίίοπς οὗ [ῃς Μοοϊοδιαδίϊοαϊ 
Ηϊδίογῃ 15 ἴακδθη ἔγοτη Τὰ. βοηνναυῦζ᾽ 5 ΡΥΟ]ΘρΡΌτηΘ Πα, 
ῬΡ. χἰν ΠῚ ΠΟ 5Που]α ΡῈ δαγθία]]ν οἰυσϊεά, 85 
ΠΟΥ Βα ρουβθαάθ 8}1 δαυ]οὺ ᾿ηνοβυραίίοηβ. [Ὁ 5Βῃου]α 
θ6 ποίεα ἐπμπαὺῦ {πε εδνίδθποα ἔου ὑπθ ϑτὰ δπᾶ 41} 
αἰ οηβ 15 ἑαχίμδὶ), οσ ὑπ Φπα απ ϑτά ἱπέθυμδὶ δπᾶ 
Ἰορίοϑὶ. 
Α υἶνδὶ ὑπθουυ μᾶ8 Ῥθθπ ρτορουπᾶάρα ᾿γ Η. 1. 

ΤΆ ΥΙΟΥ ἴῃ Ηἰ5. ᾿μδοδίαπα, ΡΡ. 2948 , Ηδ {πίπκ5 ἐμαὶ 
Ἐλαβορῖαβ μδὰ Ῥερὰπ ἴο ψυῖϊδαε ἰδ Ομυσοη ΗἰβίουΥ 
βοιηθυ δῦ Θϑυ]οὺ ὕΠδῃ {π6 ἀαΐα αβϑίριιθα ΒΥ Βοῃνγαγί, 
Δηα ἴῃ {15 ἀρυθαβ ψιἢ ὑπ6 νίαν οἰαϊθεα ὈγῪ Ηδυπδοὶς 
ἴῃ Πῖ5 (λγοποίοσίο, 1ϊ. Ῥρ. 111 Ε΄. Τῆς ἐμθουυ Πδ5 
ὑπ6 δανδηΐαρα ὑπδαὺ 10 σίνεβ Εὐαβθθῖα5. γαῦμεῦ Το 6 
ὕτηβ ἴου οοτηρ] δ ϊηρ᾽ 50 ἰᾶυρα ἃ ῬΟΟΚ ; δπᾶ ἰὉ πεοϑϑϑί- 
ἰαΐδβ ὑῃ8 νίθνγ, ΕΥ̓͂ ΠΟ τηθϑηβ ἱπηργο 80 ]6 ἴῃ ἰ{56]{, 
ὑπαῦ 6 σγοῖβ {π6 Τπἰγοάπούίοη ἴῃ Βοοκ 1. ἴεν μα πδᾷ 
ΠηΙΒη6α {Π6 Ὡδυγαϊνε ῬΥΟΡΟΥΥ 80 ς4]1.64. Ηδ Παᾶ, 
ΔΟΘΟΤα Πρ ἴο Γϑ]ΟΥ, ΠΘΑΥΥ σοταρ!οἰθα ἐπε βθνθηίῃ 
Βοοκ οὗ {πε Πίδίογῃ, συ μῖο ἢ Ὀτουρηῦ {Π6 βίουυ ἄονη ἴο 
ἢΐ5. οὐ {ἶἰπη6, θη βυδάθη]ν ἐπε Ἑαϊοὺ οἵ Τοϊεγαιίοι 
γγὰ5 ᾿ἰββυϑδα ὈγῪ Οδ]ουΐαβ ἀπᾶ ἢἷθ οο]δαριθβ. ΤῊΪ5 
ονθηῦ, ΠΙοἢ ἀρρθαγθα ἴο μάνα ὑϑῃοχϑᾶ ἴῃ ἃ ρευὶοά οἵ 
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Ρδδοο ἴο ὑπ8 οματοἢ ἴον ἃ τποϑῦ οσιθὶ ρουβθου ίοπ,. 
γγ85 56 1264. ῳ ὌΡΟΣ ΟΥ̓ Πΐπη ἃ5 ὑπ6 πεαύασδὶ ἐπα οὗ ἢῖ5 
βίουυ. Ηδ ὑπογθίογε ψτοῖδ ἃ βἰζοῖοῃ οὔ ἔῃ μίβέουυ οἵ 
ὑΠ6 Ῥϑιυβθοι 0 85. Π6 εἰρῆθῃ. ἀπα Ἰαϑὲ θοοῖ οὔ [15 
ψΟΥΚ, δπα ΡΠ 564 ὑπ6ὸ ψΠο]6. Α {{0||6 Ἰαΐθυ Πδ 
δαἀεα δῃ δρυϊάρεα ἔουτη οἵ ἢῖ58 βαϊἰοϑίϊημδαπ Ματίῳγδ, 
ψΒΙΟΗ Πα Πδα ψυϊύδη ἴῃ ἐπ ᾿ηΐουναὶ ἃ5 ἃ ΒΡ! εσαθπῦ 
ἴο {π6 εἰρητῃ ῬοΟΚ, ἀπ ὑπῃϊ8 δααϊθίοη, δοοογαϊπρ ἴος 
Του, τὺ θ6 τεραγαβα 85 ἃ βθβοοπα δαϊδίοπ οἵ ὑπΠ6 
Ομωοὶ Ηϊδίογῳ. Βα ὑπ6 ρευβθουθίοη νγὰβ σαϑατηθά, 
δα ψ Π θη {πὸ Εαϊοὺ οὗ ΜΊ]Δπ ὁποα τηοτ γθ- δια 5 ῃ θα 
τοϊογαϊίοη, Τὐαβε θα ργοάποβα ἃ ὑπῖγα δαϊοη οἵ ἐπα 
Ηϊδίογία οοϊοοιαδίϊοα, τονιϑὶπρ Βοοῖ Ψ111., τηακίηρ 
ἃ ἔευν ομδηραβ ἴῃ Βοοῖς 1]. δπὰ ἴῃ ἐπα αϊοδίϊπλαῃ 
Μανίῃγ5, ἀπιὰ δααϊηρ Βοοκ Χ., ὑππ8. Ὀγϊπρίπρ ἐπ6 
ψγΠο]6 ἕο 8ῃ ἐπα ψ τ ἐπα ἐἑοχὺ οἵ {πΠ6 Ἰο ξου οἵ 1 οϊηἶτιϑ 
Δαϊεᾶ πὸ {πὸ 1391}, 8185. Τῆς ἀαΐα οὗ ἐπῖὶ5 εαϊξίοπ 
νοῦ] ἐπογοΐοσα θ6 βοοῃ αἴδου ὑπ επᾶ οὗ 818. ἃ 
ἐουστῃ δα! οι νγὰ8 ργοαπορα δἴθνθὴ γ 6875 ἰαῦου, δα ἀϊηρ' 
ὑπὸ ἐπ ΒοοΙκ, πα πα ψβο]α ψγουὶς ἴῃ 105 ργεβοΐ 
ἔουτη νγὰβ ἢ ΙΒ 6α ἴῃ 8924. οὐ ἃ {{{{]6 Ἰαῦθυ. 
ΤῊ ψϑαϊκαϑὺ βροὺ ἴῃ ὑΠ15 ὑΠΘΟΥΥ 56 θυὴβ ἴο θ6 ἐπαῦ δ 

αὐΐδοῃ 5 ἴοο 11{}16 νψεῖρηῦ ἴο {Π6 βἰαϊξοιηαθηὺ οἵ Εἰαβο- 
Ρίυβ ὑπαὺ ἢῈ δα δα ἐπε ὑθηΐῃ ῬΟΟΚ ἴῃ ογάϑυ ἴο ρ᾽θαβα 
ὑῃ6. Ὀίϑῃορ οἵ Ἴγγθ, ψῃίοῃ οογδαϊηϊν ϑαρροβϑὶθ δ 
ΘΑΥΠΟΥ ἀαΐθ ὑπμαπ 8928, ἱπαϑυθιος 85 ὅπ6 ὀστοῦ δὲ 
Ἴγτο νγὰβ ἀδαϊοαίθα ἴῃ 3517. Βυῦ Τιαν]οτ᾿ 5 βυρροβύϊοη 
ὑπαῦ ὑπευα νγὰβ ΠΟυΟΥ τηοτ6 ἐθδη ὁπ6 δαϊ τίου οὗ Βοοῖς 
Χ. 15 ᾿τηρογίαηὺ ἴον ἐθχμα} γθαβοπβ. [Ὁ νου] ὁπ ἐμ 6 
ψΠΟ]6 ἑε πα ἴο ρσῖνα σγθαῦου ναΐπα ἴοὸ ἐπα ΑἸ Ε σγοὰρ 
δα ταῦμοὺ 1655 ἴο 6 ΒΜ ρύοῦρ, ψ Βοη ΘΟ ννασῖζ 
οὐ ὅθ ψῇοϊα ρχϑΐεσθ. Τὴ ορίηίοη οὗ ἐμ ργεβϑθηΐ 
δαϊτον ᾿πο] πη 65 βουλθν δῦ ἕο Θοινναυ Ζ᾽ 5 ἱπίδυργοξαϊίοη 
οὗ ὑπ Ῥῇῃεπουηθμδ, θαὺ {πὸ βυρρεβϑύίοη ἐπαῦ ἐμ ἢγϑὲ 
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εαϊέϊοη οἵ {π6 Ηϊδίογία Βοοϊοοιαϑίϊοα ντὰ5 Ὀδριι γαίῃ Υ 
θυ ον ὑΠδῃ ϑοῃννατΖ βιιρσοαϑὺβ μὰ5 τῆν δανδηΐαρθβ. 

Τὺ 15. Ῥυόθδθ]6 ἐμαὶ της (λγομίοορ, πε Πίδίογα 
“οοϊοδιαδίοα, ἵπς Ῥγαθραγαίο Ευαηροϊίοα, {ππ6 Τ)οηιοη- 
ϑίγαίϊο Ευαηρείίοα, ἴῃεῈ οίοσαο Ῥγορλοίίοαο, ἀπ 
ῬΟΒΒΙΡΙΥ ἐπε Πεηιοηδίγαίϊο ἃ Ῥγαθραγαίϊο Κοοῖε- 
δἰαδίϊοα, σοτηρυῖβε Π6 ΠΟ]ς οὗ {π6 οὐἱρίπαὶ ρ]απ οἵ 
Ἐλπαβθρίαβ. Βυῦ {ῃ6 οχίροποῖεθ οὔ δνεπΐβ ψ βοῇ 
Τογοθα ΐτη βοτηθυμαὶ ἴο ομδηρα {πε ρα οὗ μα 
Ηϊδίογία ἰοοϊοδιαδέϊοα 4150 Ἰεὰ ἴο Ἠϊ8 νυϊεπρ' ΒΟΠ.Ὲ 
ΒΒ αἸαΥΎ θοΟΪκ5 ἀατίηρ ἐΠῖ5 ρουϊοά. 

ΤῊΘ τηοϑὺ ἱπηροτίδηξ οὐ {πθ86 18 ὑῃ6 Ῥαϊοδίϊηιϊαη 
Μαγέυγδ, νοι Πὰ5, τὸ της Ηϊοίογῖα Ἐοοϊοδιαϑίϊοα, ἃ 
οοτηρ!οαἰθα ἑαχίμαὶ Ἠϊθέουυ. [1ὑ ἰ5 Κπονπι ἴπ ὑνο 
ἔουτηβ, με ἸΟΩΚῈΥ «ἔουπα ΟΥΪΥ ἴῃ ϑυτῖίας, ἐπουρῃ 
ἀπαουθύθα]ν Ραβεα οὴ ἃ Ἰοϑὺ Οὐδ ακ οὐἱρῖπαὶ, ἀπα ἐπα 
5Πουίου Ῥγαβεσνεα ἴῃ ἐπε σγσοὰρ ΑΤΤΝΗ οὗ ἐπα ταδπα- 
Βουρίβ οἵ {πὸ Ηϊδίογία ᾿οοϊοδίαφέϊοα, ἀτιᾶ ἱπβουιθα 
ἱτητη θα! ἴον αἰζου Βοοῖς 11. Τα τοϊαίϊοπ οὗ ἔμ εβα 
ὕνγο ἔουτηβ ἴο βοὴ οὔμει δπά ἰο {π6 Ηϊδίογία Ἐοοῖο- 
δἱαδίϊοα ΔΙοΥ 45. ἃ ῬΥΟΌ] θη ἡ ΐο ἢ. Ὑ71}1 ῬΥΟΑΌΙΥ παν αν 
Ὀ6 βοϊνεά. Ταρμίοοι ἀπ Τιαν]οῦ Ῥε]ανε ἐπαῦ ἐπα 
ἸΟΏΡΘΥ ἔουτη 15 ἐΠ6 δϑυ]ευ ; Βονγατγὶζ ὑπῖπκα ἐμαὶ ἐπ 
ΒΠοΥΟΥ ἰδ Εὐαθο θ᾽ 5᾽5. ΟΥ̓ ΡΊη8] ἀτγαῖῦ, μὰν ὑπαῦ Π6 
Ἰεηρ θη δα 1 Ηϊτη5618, ΑἹ] ἀρτθα ἐμδὺ [Ὁ 15 Ἔχ γθιμοὶυ 
ῬΙΟΌΔΡΙ6 ἐμαὶ θοίῃ ἔουπηβ ἀγα ἀπε ἴο Εἰαβε 5 ΠἰτηβοΙ, 
ΤῊ. τοϊαϊου οἵ ἔῃ βϑῃογίευ. ἔουτη ἴο ἐπε Ηϊϑέογϊα 
οοϊοοιαδέοα ἀφ ρομἀ5 βοτοθνῃαῦ οὐ {πὸ νίαν ἐδ Κοθη οὗ 
1Π6 αχύθδὶ ἢἰϑέουν οὗ [ης Ηϊδίογα. Οπ Βοιννανῖζ᾽ 5 
νον οἵ [Π6 τηδπιιβοσὶρὺ δνίάθπος 10 βθϑῖηβ δἰτηοβδῦ 
οοτξαϊη ἐπαὺ [Π6  αϊεϑέπλαη, Μαρίψγ 5 νγὰβ οτοϊ θα ἔγοσα 
{Πα Ἰαϑὲ εαἀϊίοη οὗ ὑπὸ Ηϊδίογια ἘΠ οοϊοοίαφίίοα, θὰϊ ἐμαὶ 
δ Ῥγόοθαθ]ν Ὀεϊοηρεα ἴο {π6 {πϊγὰ πο ἱπῆπεπορά 
ἴῃθ' ῬΥοῸΡ οἵ τηδπιβοτρίβ ΑΤΈΆ. Ὑδὺ 1 15. βοδύοεῖν 
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ῬΙΌΡΑΡΙ6 ὑπαὺ Ὁ νὰ ποὺ ἱπβουξεα θοΐογο ἐπ ἐπῖνα 
εὐἀϊτίοπ. [05 ροβίτοι Ὀεῦνγεαπ ἐπ εἰρητῃ ἀπᾶ {ΠῸ 
πἰητῃ ΒΟΟΚΒ βυρραβὶβ ὑπαῦ 10 ννὰβ δἀ δα Ὀγ ΕὐαΒΘ Ὀτι5 ἴο 
{π6 ἢγοὺ δαϊίοι ννΐο ἢ οπαθα ἢ Βοοκ ΥΠΠ]., ἀπα 
ἐπ|5 δααϊθίοη οοπδυϊαϊαβ ΤΠ ]οΥ 5 “ βθοοπα δαϊ οι. 
Βυΐ {πογα οδῃ 6, ἴτοσὰ ὑπὸ παΐαστα οὗ {Π6 οαβθ, πὸ 
οογίαϊπῦν οα {Πηῖ5 ροϊπὺ. ΑἹ] ἐπαὺ 15. οἴθδᾶν 15 ἐπαῦ ὑπ6 
ῬΟΟΚ Πᾶβ δυϑυν οἰδίτη οἵ ἱπύουημαὶ ονίάθπος ἕο θὲ 
τοραγαθα 85 ἃ ἔσθ νοῦ Κ οὗ Εὐυϑθρῖαβ, πα ἐμαὶ ΒΘ η 
{μα τϑοθπβίου ΑΤΈΣΗ, νγὰβ πηδᾶς ἐπα βουῖθα Πδα δθοθβ5 
ἕο Δπούπου τπϑηπβουρῦ, ποὺ ἐπαῦ πῃ ἢ 6 νγὰβ δοῦπ αν 
οοργίηρ, ψῃΐοἢ οοπίαϊποα 105 ἑαχὺ δέου π6 πᾶ οὗ 
Βοοκ ΥΠ]|Ι. ΨΥ Βαῦ ὑμαῦ τιδπαβουρὺ νγὰβ τησιϑὺ γπηδὶῃ 
ἀποογίαϊη, 85 ὕπουα ἴθ πο δυϊάθησθ ννῆδΐθνου οὐ ἐπ6 

Βιθ]εοῦ. ΚΒ πλ]αυν, Ὁ 15. ποῦ ΠΚοΙγ ὑπαὶ οοταροῖα 
οογίαϊητυ ὙὙ011 αναὺ 6 αὐξαϊπεα 85 ἴο {π6 τοϊδξϊοπ 
Ρεούνθοη ὑπΠ6 ὕνο ἔουσῃβ οἵ ὑπὸ ἑοχὺ ; ἐῆθ δνίάθποα 
15 ἴοο οοηῆϊοξίηρ.. 
ὙΠ γαραγὰ ἕο ὑπ6 ψ μοΪ]θ οοταρ]οαϊοα βουῖθβ οὗ 

ῬΥΟΌΙΘτα5. αβοταθα ὈγΥ ὑπ6 οοτηροβιυϊοη ἃπαᾶ ἐοχὺ οὗ 
ὑῃε Πιδίογια βοοϊοδιαδίϊοα ἀτιὰ ἴπ6 Ῥαϊεείϊπλαπ Ματγέυτγδ, 
1 τὺ 6 5814 ὑπαὺ ὑπ νυϊβαϑδὺ τηϑὺποα ἔου ἃ ἐπα θπὶ 
ἴο Ῥάγβαθ 8 ὑο Ὀθρίπ ὈῪ γϑδαϊπρ' {ῃ6 δβϑβϑᾶν οὗ Τὐρῃὺ- 
ἔοοῦ ἴῃ ἐπα Πιοοπατῳ ὁ} ΟἸιγδέαη Βιορταρήψ, ΒᾺΡΡ]6- 
τηθηὐηρ [Ὁ Ὀγ Ηδυπδοῖτ᾿ 5 ἰγεαϊτηθηῦ ἴῃ ἢὶβ Αἰοἠγῖδέ- 
ἰΐολο Τ4ἰογαίμ" ἀυιὰ ἴθ μἰ5 (λτοποίορσίο, ἀπιὰ ἔπθπ, ἀπᾶ 
ποῦ 61} ἔθη, ἕο φῸ οπ ἴο ἐπε τόσα ἀθίαϊ]θα, τόσα 
Ἐβοτγοῦρῃ, θαΐ ἔᾺΥ ταοτα αἰ ΠΟ] θοΟΙτ5 οὔ Βοηνγασὲζ ἀπᾶ 
ΤΠ νοῦ, θοὺῃ οὗ ννῃΐοἢ ἀγα ααῖϊζα ἱπα Ἰθροπβαθ]α ἐο ἃ 
ῬΤΌΡΟΥ Κπον]θάρε οὗ {π6 βιιθ] θοῦ. 

θυγίπρ Πα Ἰαϑὺ γϑᾶῦβ οἵ {π6 ρευββουξίοι, Ειβ 6 ὈΪ 8 
φοἸ]αθογαΐθα Ὁ ῬΑΙΎΡΉΠ]5 ἴῃ νυ τπρ ἃ 1) ἤεηοο οΥἢ 
Ογίροη. ἍΝ Βθη Ῥδιρἢ 5 νγβ τηᾶυεγγθα μ6 ἢπίβῃθα 
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ἰῃς. σους ὈΥ Πίτηβ6], πα αἶδὸ ψγοῖα ὑπὸ 129}6 οὔ 
Ῥαπιρλῖϊιι5. Βούῃ θΟΟΪΚΒ ἀγα πηξογθαπαίο]ν ἰοϑῖ. Ηδ 
αἶδο ψγοῖθ, ἴῃ ὄνγο νοϊατηθϑ, ἃ ἡγΟΥΚ οα]]6α Ὀγ «Θγοπλα 
ἀπε 1ὴ6 δυαπροίϊογια αἀϊαρλοηῖα, Ὀὰΐ πὰ ὑπ6 ταὶ 
δηὐ 164 {π6 Ζητήματα καὶ λύσεις εἰς τὴν γενεαλογίαν 
τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν πρὸς Στέφανον ἃπᾶ {πε Ζητήματα 
καὶ λύσεις εἰς τὴν ἀνάστασιν τοῦ Σωτῆρος πρὸς Μαρῖνον. 
ΤΉΘ56 ἃγα ΟὨΪΥ οχίδηΐ ἰπ {Π6 ἔουτη οἵ δὴ δρίζοτηβ, θαΐ 
Ἰαυρθ ἔταρταθπῖβ οἵ 1ῃ6 οὐἱρίπαὶ παν θθϑθὴ ἔουπά. 
ΤῸ 15. Ῥοββίθ!θ, θαὺ αὐἰΐα ἀποουίαίη, ὑπαῦ ὑμθ τα τηᾶῪ 
ΡῈ βοῖηβθ οοῃηποχίοη δαύναθη {πὶ θοΟΚ πᾶ ἐπα 
βγβύθτα οἵ ““δποηβ ἡ ψΠΟἢ Εὐαβθῖα8. ᾿ηνθηϊθα ἴο 
ἐαοϊ τταῖα τῃ6 οοτηραγαῖναε 5ἰυθαν οἵ πε Οαοβρεῖβ. 
ΤΠ686 οαποηβ αἰνίας ὑπΠ6 Ῥαύαρυαρῆβ οὗ {πΠ6 ὅο5ρ615, 
αποὐοα ΒΥ {πα πυμηρεΥβ ρίνθη ΕΥ̓ Ατηγποηῖαβ,} ἰπΐο ἴδῃ 
σΎΟυρΡ5, δοσογαϊπρ' 5 {Π6 τηδύθυϊαὶ ἴῃ ὑἤ τη 15 ἔοαπα ἴῃ 
8}} ἔοτυτ (ο5Ρ 615, ἴῃ ΟὨΪΥ ΟΠ6; ΟΥ' ἴῃ ΔΗΥ οὗὨ ὕΠ6 Ῥοββίθ]8 
οοτηθἰπαϊίουβ οὗ ὕνο οὖ ῆγεε (οβρεῖβ. Εαβθἷα5 
Ῥυθ 9 η6α ἐπῖ8 ἀρραγαῖιβ σι δη Θχρ πύου ἴῃ ἃ 
“ Ἰεύξου ἰο Οδγρίδπιβ,᾽ οἵ σσῆοτη ποίμϊπρο' ἴ5. Κποόνῃ. 
ΤῊΣ δαν]οθὺ τηδηπβοῦρὲ οὗ ὑπὸ Νὲὰνν Ταβίαμηθπε 
ὙΠΟ οοηὐαΐπθ ὑΠ|8 ϑγϑύθια 15 πε (οάθχ Βιπαίςοιιβ 
ΠΟΙ τᾶν Πᾶνα ὈΘ θη νυϊτίθη ἴῃ (δθβαῦθα ἀατίηρ' ὑΠ6 
1|ἴε οὗ Ἐϊαβοθίαβ, θα τοῦθ ῬΥΟΌΔΌΪΥ 15 ἃ {1016 Ἰαΐου 
πα οατὴδ ἔτοση ΑἸεχδπατία. 
Αἴ Νίοδθα Ἐμαβθθῖθ βοδύοαὶν ῥτοαποθα 50 

ΤΩΔΏΥ͂ θΟΟΚ5 ἃ5 μα αϊὰ ἴῃ {Π6 ὑἴτηβ οὗ {Π6 ρευββουϊίομ 
πα {π6 ἄἀδγ5 ἱτηταθαϊαιθ]ν βυσοθθαϊηρ Ὁ. ΤῊϊ8, ΠΟ 
ἀουδύ, νψγὰ5 ἄπε ἴο ῖ5 οἱδναύίϊοι ἕο {π6 ὈΙβμορστῖς οἵ 
Οδεβαῦεα. Ηες βϑθοϑίηβ ἴο πᾶνε θυβίβα Πίτηβοὶ ἢ 
δχοροῦϊοαὶ νυϊπρ', ἀπ ὑΠθγα ἀγα ἰατρα ἔγαρτηθηΐβ 
ΤΑ 5οβοῖαν οὗ ΑἸεχαπάχίια ψμὸ αἰνιθα {Ππ6 ρΌΒΡ6]5. ἰηΐο 

ὁμαρΐουβ ἰπ οὐᾶθυ ἴο ἔδο! ταΐα ὑποῖτ 86. ΤΉΘ56 ομαρύθυβ ἀΥῸ 
ΘΟΙΏΠΠΟΗΪΝ ἔοαπα ἱπ ΟὙΘΕΚ μ88. ἃπα δ΄ ποῦ ἃ5 {πε 
““ ΑἸπππηοπίϑη θοῦ! οΠ5. "ἢ 
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αχίδπὶ οὗ ἃ σουητηθηΐαυυ οὐ ἔμπα Ῥβδίγηβ, ἃπούπου οἷ 
ΠΤΛιΚο, δποῦμου οα ᾿βαΐῖδῃ, ἀπ ρευθαρβ δποῦμου ὁ 

1 ΟοΥ δ η5, νυ ο ἢ ρυοθ αν Ὀο]οηρ' ἴο ἐπῖ5 ρευοά, 
Ὀυὺ ποπα ι6 ἔῸ}}ν αχίδπῦ ἀπα ὑμδῖν Γαγ ΠΟΥ ΤΘΟΟνΟΥΎ 
ἀδρεπαᾶβ ἴῃ {πα τηδΐπ οὴ ὑπ βὕθπαν οἵ οαἴεπδο. ἢ 

Ης «ἴ5ο ργοάυοβα ἔουν οοπηθοῖθα νγουῖτα ἀθδ]ηρ' 
ν ἢ ἐῃς σοορυδρῆν οὗ ὑπ ΒΙ0]6. ὙΠαβα σουυρυῖβε ἃ 
ἐγδηϑ]αὐϊοι ἰηΐο αὐεεκ οὗ ἔογεῖση ψογᾶβ οαπά ἴῃ ἐπ 6. 
ΒΙΡΙ6, ἃ ἀεβουρύϊοη οἵ δηοίεπῦ Φυάδαθα, ἃ ρἷδπ οὗ 
Ψογαβαίθα ἀπα {π6 ἴδιρ]θ, πα ἃ ἐγεδιϊδβε οὐ ἐπ6 
Πϑτη65 οὗ ῃδ ρίδοθ τηδηὐοηθα ἴῃ ἐπς ΒΙΡ0]6. ΤῊ6 
πυϑὺ ἴσα ἢανα θ6θη Ἰοβὺ, θαΐ {π6 Ἰαϑὲ νγὰβ ὑσαπϑαἰθα 
Ὀγ «6γόγλα ἃπά ἴ5 5}}}} αχίαπῦ. Αοοογαϊΐηρ ἕο Πίτα ἰδ 
γγὰ8 ψυϊδίθη ἴον ὑπὸ Ολωγοῦ Ἡϊδίοτῃ, ἀπ ἴγοτη 
ἰηΐουμα] ονίάθπος 1 ἀρρθδῦβ ἴο πᾶν θθθη ΡῈ] 5 ῃ6α 
Ὀεΐοσα π6 ἀδαΐῃ οὗ Ῥαυ]πιυβ οἵ Τγγα ἴῃ 828, [ὲ ἰ5 
ὈΒΌΘΠΥ αυοΐοα ἃ5 ἐπῸ Τοπικά οὐ βογηθεϊηθβ δ5. ὅπ6 
Οποηιαδίϊοοτι. 

ΟΥ̓ ἀουθύα] δανῃθη οῖον, θὰ βομηθεϊηθϑ δου 
ἴο Ἐμιβερίιβ πα ἴο ἐπ15 ρουϊοά, ἰ5 ἃ 016 θοοῖς οα ἐπα 
ποιηθποϊαξασα οὗ {π6 θοΟΙΚ οἵ ἐπε Ῥγορῇῃδῖβ οοπἰαϊηΐηρ, 
ἃ 5δοτὺ δοοοιηῦ οἵ ἴπΠ6 βενοσὰὶ ργυορῃθίβ ἀπα ἐπεὶσ 
ὙγΟΥΚ5. 

Ιῃ {Πε Ἰαϑὺ γϑδιβ οἵ Πἰβ Π1ῆ6 Τυαβο Ὀἷπ5 γὰβ θαβυ ἢ 
ὕνγο τηδίῃ δοῃϊθνειηθηΐβ. Ηδ τεραγάθα Μαγοο]υβ οὗ 
Αμπογτὰ νὴ βοταθνῃαὺ ὑπ 6 βατὴθ ἔβα! πρδ ἃ5 Αἰμδη- 
αβίαβ τεραγα θα Αὐΐαβ, ὑμδὺ 15. ἴο 8ᾶῪ 85 πε γϑὰὶ Ἰβδδυ 
οἵ της αὐξευηρὲβ ἕο ἀἰδύῦασ πὸ ρϑᾶοθ ἀπά υηϊὲν οὗ ἐπ6 
ΘΠ ΤΟΝ ὈΥ Θββθη }]}ν οπ6-8146 4 ἀπ ΘΥτΌπθουβ ἤθδοῆ- 

. ἴηρσ,. Ης ἐπογοίοσα ντοΐθ ἔνψο ἐγθα βοβ ἀρδίηθὲ 
Μδγοο]]αθ, ὁπ6. ΡΌΠΟΥΑΙΪΥ Κπον ἃ5 ἴῃ (ὐηίγα 
Μαγοοϊζμνα, ὑπ οΟΥΟΥ ἂ5 ὑῃ6 7)6. φϑοοϊοδιαδίϊοα ἐΐδο- 

1 Τῃδΐ 5, ον θηΐαγὶθβ τηϑ δ τ 0 οὔ 56] ΘΟ  ]0Π.5 ἔγΌμ ΘΑΥΪΥ 
ἰηϊουργοΐθυβ ᾿ἱπκοα τοροῖμοι ἱπῖο ἃ “ οΒαίῃ "ἢ οἵ φοτητηθηΐ, 
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ἰοσῖα. Βοίῃ οὗ ἔπεβα σεῦ ρα] 5η6α ἴεν 885. Ης 
αἰδο ψγοῖα δπα ρα] 15Π64 ἃ ΒοΟΙΚ οἡ ἐπε [16 οἵ Οοπδίδη- 
ἐϊηθ, νυ ΐοἢ τγὰβ ποῦ 50 το ἃ [Ὁ] ὈΙΟΡΥΔΡΗΥ 885 ἃ 
Ῥδπερυτῖο, ἱταρογίδηΐ ἴο τι5 θβθοδιβα 1Ὁ σοπίαϊηβ τη ἢ 
ἰηξοντηδύϊοη θοῦ ἐπ6 Οουποῖ οὗ Νίοδθα δηᾶ {π8 
ξαγέμου δοοϊοβίαϑιϊοαὶ δουϊν ἐϊο5 οὐ ῃε Ἐχηροσου. 
ὙΠ Π|15, οὐ οἸοβοὶυ οοηποοῖθα τ ἢ 1, οαπλα 4150 ἐμ 6 
Ῥυδ]οαίίοι οὗ Π6 βρβεοῖ πονγῃ 85 ὑπ6 1)6 ἰαμάϊδιι5 
Ορηείαρμεϊηϊ, ΜΠ οἢ ΕἸ αβαθία5 ἀο] νουθα ἴῃ Ποποὺν οὗ 
(οπδίδηξίπα οὐ ἢΐ8 ὑμπίγυθὶἢ Δπηίνθυβαυυ, δηα δὴ 
οαἀϊδίοι οὐ {π6 βρεϑοὸῖῦ ψῃΐοῃ Οὐπδίδηξπα ΠΙπηβο6 
τηδάθς ἕο ἐπε ϑ'υποᾶ. ΕἸΠΑΠν, ἰδ 15 Ῥυοθ80]6 ὑπαὶ 
ἀυτίπρ Π5 ἰαϑὺ γϑδῦβ μὲ ψγὰ8 δηραρδα ἴῃ υυϊτηρ [Π 6 
γοϊστηθ Κπον 85 ἔπε 7 λοορηαπῖα, ΜὨϊοῆ 15. ἴῃ ὑΠ6 
τηδίη ἃ ταρουϊ του οἵ ὑπ8 βᾶπηθ ἀυριυτηθηΐβ 85 ὕΠποβα 
ἔουπα ἰπ πε Πεηιοηδίγαϊίο, δὰ ἴθ {πΠ6 ορεπίηρ 
ομαρύίδυβ οὗ ὑῃης Ηϊογία Ποοϊδοιαδίλοα αὶ ἢ ταραγα ἴὸ 
π6 ἀρρδεάγαπος οἵ ἐπε Τορὸβ ἰπ πΠ6 νου. [Ὁ νγὰ5 
ῬΙΟΡΔΌΪΥ Πἷ5 Ιαϑὺ σγουῦϊο ; 1Ὁ 15 δχύδην ΟὨΪΥ ἴῃ ϑ'γυῖδο, 
δ ΔΡΡΔΥΘΗΟΥ νγὰ5 ΠΌΡΟΥ ἢ πΙ5η6α, Ὀθαὺ ὑΠ6γ6 15. 5}1}} 
ΘΟΠΕΓΟΥΘΥΒΥ ΔΙΏΟΠΡ' ΟΥ165 ἃ5 ἴο 15 ἀδὖθ δηα τϑ]αὐϊοι 
ἴο ὑπο 71)επιοηδίγαΐϊο. 

11. ΤῊΕ ΜΑανυϑοβιρηβ ΟΕ ΤῊ ΠΙΘΤΟΕΙΑ 
ΟΟΙΙΕΒΙΑΘΤΊΟΑ 

ΤῊΣ ῬΥΪΓΊΔΥῪ μ88. οἵ ἴῃς Πιρίογία Ἐπ οοϊοδιαδίλοα [4] 
ἴηἴο ὕνγο τηδῖη ΟὙΟῸΡΒ : 

1. Τῆς στοὺρ ΒΌΜΣΙ,. 
Β, Οοάοχ Ῥαγβίπιυβ, 1491 (να! ] απ, 5. χἱ-χ ]), 

ἐουτηουν ΟΟΙΡογί. 621 δπὰ Βδρ. 2280, 
οα]]6α Εἰ ὈΥ Βυτΐοπ. ἴπ ἔπε ΒΙΡ0]1ο- 
ἐπδαπα Ναϊοηδίθ, 
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0, οάοχ Ῥαγίβίπιιβ 1498. (νϑ]]ατη, 5. χἰ- χα ), 
οα]]οα Ε Ὀγ Ηδῖκοὶ. Ϊὴ {πε ΒΙΡ]1ο- 
ὑῃδααο Ναύοπαϊθ. 

Μ, οάδεχ Μαγοίδπιιβ 338 (νβιαση, 5. χίϊ), 
ΟΔΠ6α Ἡ Ὀγ Βυχΐοπ. ἴπ 50. Μαικβ. 
ΤΑΡγαΥν δὺ νεηΐοο. 

Σ, δ δποίθην ϑ'υῖδο νϑυβίοη, ΡΥΟΌΔΌΪΥ τηδᾶθ 
ΘΑ] ἴῃ ὑπ ς ΠΡΌ. οοπίαγυ. 

Ι,, {πε ὑχταπϑιαὐΐοη οὗ Ἀπῆπαβ τηϑάδ ἴῃ 402, 
Τὴ ὑπῖ5 σγσοὰρ Μ τηοϑὺ ἔγθαπθηῦγ αἰ ου5 ἔτοτα Β ἀπα 

1). Οεμπουα!ν ὑπῖ8 βθοηβ ἀὰ6 ἴο οὐτοῦ ἴῃ Μ, Ραΐ 
βοιηθύῦηθβ Β]) ἢᾶνθ δ ΘΥΤΟΥ ἴῃ οοτήτηοη ἃραϊηϑὲ Μ 
οὐγίπσ το ὑπαὶ Πανίηρ θθ θη ἱπῆπθποθα Ὀν ἃ ἰαΐδυ 
“Ἰδαυτ θα ̓᾿ γϑοθηβίοη ῃοἢ αἰα ποὺ ἴδοι Μ (8668 
Ρ. χχῖχ). πα οοτηθ παύου ΜΠ|Π) 15 ἀβαδ!ν ἐπέθυου, 50 
ὑπαῦ Β 15. ου ὑπ ψΠ016 ἐπα Ῥεϑὺ μβ8. οἵ ὑπ συοῦρ. 
ΤἼ6 ἀθοϊδίοι θεύνγααη Β πα Μ οδῃ οἴξεῃ θ6 τηδᾶάς ὈῪ 
ΘΟΠΊΡΔΙ50Π τυ ἢ Π6 ΒΕοοπα ΚΥΟῸΡ οἵ Μ885β. ἼΠ6 ϑγγίδο 
ψΘΥΒΙΟη 5 ἔν θαύδευ ὑπὰπ Ἀπῆπιβ, πὸ {γε ΘΠ Ὺ 
ῬδυδΡἤταβ65 Δ Πα βθαιηβ ἴο Πᾶνα ἔα πα Ἐλιβθ ἷ5. νΟΥῪ 
αἰπου]ῦ ἴο τοθαου Πῦογ αν, 85, ᾿π6 666, Πα 15. 

2. ΤΠ στοὺρ ΑΤΒΒ : 

Α, Οοάθχ Ῥαυβίπυβ 1480 (νβι]υτη, 5. χὶ), 
ξουγλουν ἴθ ὑπΠ6 Ῥοβϑϑβϑδίοῃ οἵ Οδυαϊηδὶ 
Μαζαγίη. (δ]]δὰ Ο θγ Βυτΐοῃ. Τ1ῃ ἐπ6 
ΒιθΠοὐμδαια Ναδίοπαϊθ. 

Τ, Οοάεχ 1 δυγοηίαπαβ 70, 7 (ν 6] ατη, 5. χ- χὶ), 
οΔ]16α 1 Ὀγ Βυτίοπ. ἴῃ {πα 1 αυγοη ϊδη 
Ἡθγᾶνν ἴῃ ΕἸΟΥΘ ΠΟΘ, 

Τὰ, Οοάοχ 1 αυγοηϊδπιβ 70, 20 (νο]] τη, 5. χ), 
οαἸ]οα Καὶ Ὄν Βυτίοπ. ἴῃ ἐπὸ Τιαυτθη ίδῃ 
Ἰργανῦν ἱπ ΕἸΟΥ ΘΠ οΘ. 

ἢ, Οοάεχ Μοβαιοπβὶβ ὅ0. (να !]αμη, 5, χίϊ), 
οδ]οα Ψ Ὀγ Ηδεῖκο]. Ι͂ῃ Μοβοον. 
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ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Τὴ {π|8 συοιρ Α ἴβ, βῬ ΠΟΥ ΔΠΥ βρθαϊκίηρ, {πῸ Β6ϑὺ, 
ἐποιιρ 1ὲ Πὰ5 τηδὴν ἱπαϊνί 18] ουσοῦβ. ΤΊ, βθοιὴ ἴο 
᾿ᾶνα ἃ σοπιηοι οἰοπιθηῦ, ἀηα ργΟθΔΌΪΥ ταργεβεηΐ ἃ 
Ἰαΐθυ γδοθηβίοῃ. 

Βομνναγὲζ ἐπίηκα ὑπαῦ ΒΌΜΣΙ, γοργθβθηῦ ὑπὸ ἐαχὺ 
οὗ ἔα 41} εἀϊίίοη οὗ Ἐμπιβεθῖαβ, τ ἢ ταϊβίακος Βαϊ πὸ 
ἀο!θεναῖα οταθπἀδίϊομβ. ΑἸ Ε γαργεβεπὺ ἐπ6 βδηηα 
ἑδαχὺ οὔζεπ οουγεοϊεα ὈΥ ἃ οορΥ οὗ {πε ἐπίνα εαϊξίοι. 
Τὸ 15, πονγανου, οἴνομ ἔγθς ἔγοση ἐπε ἱπαϊνί πα] ουυοῦϑ 
ΟΕ ΒΌΜΣΙ,, νη ΐοῃ 1Ὁ βευνεβ ἴο οουγδοῦ. 

ΟΠ [Δ οδῃ αἷἶβδο 6 5ῆονῃ ὑπαὺ {ποτ νὰ ἃ ἰδοὺ 
δ Ἰδαυτιθα ᾿᾿ γϑοθηβίοη ψῃϊοῆ μὰ5 αεοίθα μ88. οἵ 
Ῥούῃ συοιρβ, δηα ἰ5 πον οαπα ἴῃ ΕἸ ΒΒ) ἀπ ἰπ βοῖηα 
ΘΟΥΥΘΟ ΟΠ ἴῃ 1, αποίοα 85 1“, 

Ῥυότα ὑῃ 656 ῬΥΪΊΔΥΎ Μ85. ἅτε ἀογίνεα {π6 βεοοπά- 
ΔΥῪ Μ88. οὗ ῃς6 Πιδίογία Πϊοοϊοδιαδίίοα. ϑοιψανῦ Πὰ5 
᾿ηναβιρεϊοα ἐῃς ἐοχὺ οὗ 411} οἵ ὕπδι, ἀπα Ηΐβ γθβϑα 8 
ΘΔ Ὀ6 5Βῃοψῃ τηοβὺ οἰ θαυ]ν ἴῃ ἐπα ἐὉ]]Οννίηρ' Βομ τη. 

ἢ 
Οοά. γαύίοδη. 899 (8) 

Ι 
Ι Ι ᾿ 

Οοά, Ὠκτοβᾶθη. 85 Οοά, Οὐέορθοη. 108 Οοά. Τιδὰγ, 196 

Οοά. Μαγοίδηιβ 337 
Ι 

Ι Ι 
Οοα. Ῥαγὶβὶ πὰ Οοᾶ, Βοάϊοίδῃ, 

1488 Μίδβο. 28 
(Βατῦοπ᾽ 5 ἢ δπᾶ (Βατύομπ᾽ Β Ἐ', «πᾶ 

Μα]θϑῖτι5᾽ 5 γδ]θβίτι8᾽ 5 
Ἐπκούίϑητ5) Ξαν 1 18} 1τ|8) 

Τ ΗΕ Β 

ἘΕΡΟΕΟΣ ΤΣ ΕΩ 
σοάᾶ. ΩΝ 150 Οοᾶ. Ξἰπαῖῦ. 1183 Οοᾶ. Μαγζγοίΐδῃη. Οοᾶ. Ῥαγίβ. 

839 (Ὁ) 1482 (β) 

᾿ (σᾶ. γαύίσδη. 978 Οοᾶ. Ῥαγΐϑ. 1436 Οοά. Ψαϊίοδη. 
2208 
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Βεβί6β {Π686 οοάίοθβ νῃῖ ἢ ἀγα ἀπτηϊχϑα ἀεβοοπαᾶ- 
δηΐβ Οὗ ῬΥΪΤΑΥΥ Μ88. ΠΟΥ ἀγ6 ἔῆγαθα οὔμϑυϑ ἴῃ ΗΘ 
1Π6 Ταχὺ οὔοπο οὔ πὸ ρυϊτηδυν μ88. πὰ8 θ6 θη “ ογοβϑϑᾶ᾽ 
ψΊ ἢ γοδαϊηρθ ἐοαπηα ἴῃ ἐπα οἴπουβ. ΤΠ656 ἀγα: 

(4) Οοάεχ Ραυνβίπυβ, 1487 (ρᾶρεσ, 5. χίν), ἃ ἀεβοθπᾶ- 
δηΐ οἵ Β. ογοβββα ψ τὰ βοιὴθ γϑδαϊηρβ ἀευνεα ἔγοτα ἐπ6 
Α-ἤλταγ, ρυοθ Ρ]ν ἔτοσα Οοά. Ὀγθβάθη. 86 (οἱ βοπθ 
Βἰχ] 8} Μ8.), ταῦμου ἐμδη Α οὐ ἃ. Τὸ γγὰβ πε θαβὶβ οὗ 
ὑΠ 6 οὐϊέϊο ργίποορβ οὗ ϑιερμδπυβ (1544), ἀπᾶ ἰβ αποϊοᾶ 
ὈΥ ιαϊθβίυβ ἃ5 Βερίαβ, ΌῪῚ Βυτίοη ἃ8 Α, πᾷ ὈῪ 
ΒΟΒυ ΘΡΊΘΥ 85 ἃ δηα α. ΤΗϊβ οι ]6 86 ὈῪ ϑομ γερο Υ 
ἰδ ἄὰθ ἴο ἃ ουχίΐοιιβ δροϊἀεηῦ : Βαυχίοη ([Ο]]ονγίπρ' 
δύσοίῃ ἀπα Ηδίπίο θη) ταξευγεα ἕο ἐπ|8 μβ8. ΒΥ ΕΥΤῸΥΣ 
85 Ῥαυίβ. 1486, θα Π6 450 ροββἝββϑβᾶ ἃ οο]]αίίοῃ οἱ 1ὲ 
ψ ἢ ἐπα τἱρηδ πυσηθον, ἀπα ἢϊ8 ροβύμαιτηοιι5 βαϊζου, 
ποὺ γϑδ]ζίηρ ὑπαὺ {15 οοἸ]αἰίοη γϑξουτθα το Βυγίομ 
Α, Ῥυθ]βηθα Ὁ ἴῃ δὴ ἃρρεπάϊχ. ϑοινναρῖου τγὰβ 
τη 8164 Ὀγ ἐῃηΐβ, δηα ἐπ5 τηδπυΐαοξυτεοα ἔννο μ88. οἂΐ 
οἵ ὕνγο οο]]αϊίομβ οἵ οπα μ8. 

(2) οάεχ Ῥαγβίπυβ, 1484 (ρᾶρουὺ, 5. χνΐ), ἃ ἀδεβοεπᾶ- 
δηῦ οὗ Α ογοββεα σὴ Β ΟΥἩ ἃ ἀεβοεπᾶδηὲὶ οὗ Β. 1ὲ 
Ὑγἃ5 ΟΟΟΔΒΙΟΏΔΠ]Υ π86α Ὀγ Θθρἤδπιβ, πᾷ ἰ5 αποϊεᾶ ὈῪ 
Μαϊδβίαβ 85 Μααίΐοαδδιιβ, απᾷ Ὀγ Βυτίομ 85 Β. 

(9) Οοάοχ Αναπαο]δηιβ, 580, ἴῃ ἐπα ΒΥ εἰ9 ἢ Μαβθατη 
(ραρεϑὺ, 5. χν), ἃ φδύθίθβϑιυ συ ει ἀοβοοπάδηϊξ οὗ 
(μοῦ οὗ 4) ογοββθὰ ψἢ ὑπ Β σγοῦρ. Θυοίεα ᾿γ 
Βυχίΐοη 85 ἃ. 

1Π. ΤῊ ῬΕΙΝΤΕῈΡ ΤΕΈΧΤ ΟΕ ΤῊΝ ΜΠΙΒΤΟΝΙΑ 
ΟΟΙ,ΕΒΙΑΘΤΙΟΑ 

Τῆς ΓΟ] ονπρ' ἱπάθροπάθην οαἀϊθοηβ οὗ τπ6 Οτθοῖς 
ἰοχὲὺ οὔ της Ηϊδίογῖα Ἐποοϊοδιαϑίϊοα πᾶνε θθθπ Ρα] 5οᾷ. 

(1) Βιθρμαπιβ: Ῥαγίβ, 1ὅ44. Βαρνη βϑνοσαὶ 
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Εἶτη65 ; ὑπε θεβὺ οἵ ὑπθ Ἰαῦϑυ εαϊτοπβ θεΐπρ' αὖ ἀθπανὰ 
ἴῃ 1612. Τὺ νγὰϑ θαβϑά οχ οοδᾷ. Ῥαγίβ. 1497 δπὰ 1484. 

(2) Ναϊεβίυβ : Ῥαγίβ, 1669. “Γΐβ νγὰβ βαβϑα οἡ ἔοι 
Μ88..0 ὅΠ6 ὕψο τε ὈῪ ϑΐθρμαπιβ ψῃΐοῃ ΝΑ] βῖιβ 
(Ηδπτὶ ἄς Ν᾽ 8]1οἷ5) θα Βδρίυβ (οοα. Ῥατῖβ. 1487) ἀπα 
Μεαϊΐοδδυβ (οοα. Ῥατγῖβ. 14.834) ἀπα ὕνγο οὐμοὺβ αὖ Ῥασίβ, 
οοἄ. Ῥατίβ. 1480 (Α), νν Βΐοἢ νγὰβ ὕΠ6π ἴῃ {Π6 Ῥοβββθβϑίοῃ 
οὗ Οδγαϊηαὶ Μαζαγίη, πα οοά. Ῥαγίβ. 1485, νῃΐϊοῃ 6 
ο4]}16 ἃ Ἑυϊκούϊαηυβ. ΤῸ ἐπθ ἰαχὺ ἢ6 δααβα τδην 
ψα]υδ}]6 ποῦθϑ νυ οἢ 5.11] ἀγα ἱπα!θΡ Π580 6. 

ΤΗΣ εβαϊίοη οὗ Ν᾽ ἰθϑίιιϑ νγὰϑ τϑρυϊηΐθα αὖ Ἰθαϑὺ σε θ 
ἐἰτθ8 ἴῃ ὑΠ6 βεανεπίθθητῃ οθηζιτυ, αὖ Μαΐηζ ἴῃ 1672, αὐ 
Ῥαδγὶβ ἰῃ 1677, δηα αὖ Ατηβίθσάδτγ ἰῃ 1605. Απ Θχοϑ]θηὶ 
Τορυϊπῦ, οοπ δἰ ηΐπρ' ΒΟΠῚ6. Τηογ6 ποῖθβ οἵ δ δ᾽θβίτβ 
οοἸ]Θοϊοα ἔγοτα βοαϊξουεα βουγοθβ, νγὰβ ἰβδϑιθα ἴῃ 1790 
Ὀγ Βοδαϊπρ' ἰπ (ὐδιαρυίαρε ; {Π|8 νγὰβ τϑρυϊηϊθα ἴῃ 
Τυτίη ἴπ 1746, ἀπᾶ 'ἴπ Μίρηθ᾽5 ᾿αίϊγοίορία ταδοα ἴτι 
Ῥαυῖβ ἴῃ 187. 

(3) ϑίχοιῃ : Ηδ]16, 1779. Τηΐβ. βαϊθοι νγὰβ ΠΟΥ 
οοτηρ] οἰθά, ποὺ μὰ ἰῦ πον ΔηΥ νά] ; αὺ 1 ἀθβοῦνοϑ 
ἴο θῈ τηθηϊοποϑα 1 οὔ]ν ον ὑπ6 ῥίουβ τχθιηουυ οὗ ἃ 
τηδη ὙΠΟ56 δἰτὴβ ἃ Πα νἱβίοη ψεῦα ργυδαῖου ὑπδῃ Ἠΐβ 
τῆθϑῆβ. Ἐὶ, Α. βύχοίῃ οο]]δοῖθα ταῦθ πον ἰπίοστηδ- 
ἐἴοη 85 ἴο μΜ88.. θὰ νγὰβ ὉΠΔΌ]6 ἴο δῇονα ὑπΠ6 ὄεχρθῆβθ 
οὔ οδίαδϊπίπρ οοἸ]αἰίοπβ, 580 ὑπαὶ 5. τϑὰὶ] ἀρραιαΐιβ 
τουηδπηϑα ἐμαὶ οὗ Ν᾽ α]θϑίιβ. 

(4) Ζιτατθυτδππ : Ἐγδηκίονς, 1822. ἘΪ. Ζίγασηϑυ- 
τηϑ 5 δαϊδίοη νγὰθ ἴῃ ὑπῸ τηδίη [1{{16 τόσα ἔμδῃ ἃ 
τϑρυϊηὗ οὗ {πε ταχὺ οὗ Ν᾽ αδϑβίπβ δπα δα δα ποιῃίΐπρ' οἵ 
ἱτηρογΐδησο ἴο {πΠ6 τηδίουϊδὶ ἔου γεοοηϑυγαπούηρ ἔπ ἐαχῦ. 

(5) Ηεἰπίομαμ, δα. 1 : 1 οἰρζίρ, 1827. Ηεἰπίομ π᾿’ 5 
εὐἀϊίοπ οὗ Ἐμιβα  ῖτι5 15 ἃ σοοα δβχδιηρ]α οὗ ἐπα νγαβίε οὗ 
Ἰαθουν ἱπουτγοα Ὀγ τΠοβ6 ψηο δαϊῦ ἐαχίβ οὐ {Π6 θαβῖ5 
οἵ ἱπδοουγσαῖθ οο]]αϊίΐϊομβ. Ηἴβ ἤνθὺ δαϊοθ. νγὰβ 
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ΡΟ] μοα ἴῃ 1827. [Ιὲ αἰά ποὶ ρὸ ταποῖ θεγοπα ἐπ 6 ΝΎΞ ΕΝ 

γοῦν οὗ Ζίτηγηθυτηδῃ, οὐ, ἴῃ οὔποὺ ννογᾶβ, οἵ ν᾽ αἱθϑῖαβ. 
Ι͂η 1840 Π6 ρυθ]θηοα ἃ ϑιρρίοηιοπία ποίαγιω αὐ 
Μιμδονὶὲ Πιδίογίαηι Πἰοοἰοδιαδίϊοιηι, νι ῖο ἢ οοπταϊπθα ἃ 
βίαϊουηθηῦ οὐ {π6 ναγίδηΐβ ουπᾶ ἴῃ Βυτγΐοι ἀπ οὗ 
οοα. Ὀγαβάθη. 185. ΕἾΠΑΠΥ ἴῃ 1868 Π6 ρα] 5 ῃ6α ἃ 
Β6οοπα δαϊζίοῃ ἴῃ ῃοἢ Πα οοἸ]δοϊεα 41} ἐπα Ἰηϊουτηα-ις 
ἀἴΐοι ψν ΐο ἢ νγὰβ ἴο 6 ἔουπᾷ ἴῃ ρῬγδθνίουβ δαἀϊτοηβ οὗ 
Ἐαβα θα. ϑουηα οἵ ἴῃς οο]]αύϊομβ ἔου {Π|5 εὐϊίοι 6 
τηϑ6 Πἰτηβ6} ἢ, οὐ μδᾷ τηϑᾶθ ἔου Βΐτη, θαὺ πον Ῥυονα 

: 

ἴο Βαανα Ῥθθπ ἴπ αἰτηοδὺ δυθυῪ ἱπδίδποθ ἔδυ ἔγοτα 
βαϊβέαοίογγ. ΝΟΥ αἷά πθ6 βεθῆὶ ἴο υπαουβίαπα 
Ῥεγβονυ {Π6 οοἸ]]αὐίομβ ἔουπα ἴῃ οὐμον δαϊοπβ. ΤῊδ 
γτοϑυϊῦ 16 ὑμαὺ πὶβ θοΟΚ οαπποὺ ΡῈ ὑγυβίεα πα νγὰ5 
ΠΟΥΘῚ ΠΠΚοὶν ἴο Ἰεδα ἴο ἔσθ γθβυ]ίβ. 

(6) Βυχίΐοπ : Οχίοτα, 1888. ΤῊ δἀϊθίοι, Ὀγ Εανγαγα 
Βυγΐοῃ, Ὀυϊ]αϊηρ' οα ἀπα δαἀαίηρ' ἕο ἔπ 6 νου οὗ Βεγοίῃ, 
γγὰ5 πηβουυιπαύε]ν 4150 θαβαα οἱ ἱπηροσίθοῦ οο]]αὐΐομβ. 
Βαυὺ 1 οοπἰαϊποα ἴον ἐπ. ἔγϑὺ ὑΐταθ ἐπε τοδαϊΐηρθ οὗ 
ΑἸΈΕΒΜ δῃὰ οἴ οοά. Αὐυπαο]ίαθαβ. [Ὁ γγὰϑ ρα] 5 ῃ6α, 
αἴτεον Πἷ5 ἀθαίῃ, αὖ Οχίογσα ἴῃ 1888 δπαὰ γϑἰββθα ἴῃ 184, 
8Δ:Πα ἀραίη ἴῃ 1866; 1Ὁ «80 βευνβᾶ δ5 ὑπθ ἰοχὲ οὗ ἃ 
Ῥαυίϊα] εαϊδίοη Ὀγν ΥΥ. Βτὶρῃηΐ, ἰδβιαβα ἴῃ 1872 ἀπα 1881. 

(7) Βομνερῖον : Τυρίηρεη, 18ὅ2. ΤῊϊ5 οδαϊξίοη 
γγὰ5 ἴῃ τηϑὶποα ἃ ρυϑαῦ ἱτπηρτονοιαθηῦ οὐ ἰΐ5. ῥγδ- 
ἀδοθϑϑοῦβ; Ραΐ 15 τηδύθυία] νὰ γθα]]ν ὑπαὶ οἵ Βαγίοῃ, 
8:04 ΒΟ ρου 5 τθϑα]β ἀγα πὰ} Ὀγ [ῃ6 ᾿ἱπδοουΔΟΥ͂ 
οἵ ὑΠ6 οοἸ] ϊοηβ. 

(8) 1 λθυησαθῦ : βοθἤδυβοη, 180-62. ΤῊΪΒ τγὰϑ ἃ 
ὑπογοῦρην Ὀδα ἰοχὺ, θαεΐηρ' ἰπ ἐπα πηαΐῃ ϑομνν ρου 8, 
ΟΠ δηρδα ἴῃ την Ρ]δοοβ ἴο ἄρυθα ἢ οοα. Μαγοίδηπιβ 
888 (Μ), ψ Βοἢ Γι αθυάσηοὺ ὑποιυρηῦ νγὰβ ὑμ6 θεϑὺ Μ8. 

(9) Τϑϊπαουῇ: 1,οἰρπίρ, 1871. ΤῊϊβ 15 Ῥϑυπαρθ ἐπα 
Ρεϑὺ Κπονῃ οὗ 411] εαϊίίομβ οὗ Ἐμπιβεθῖαθ, δ ἰδ νγᾶϑ 
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ἰδϑιθα ἴῃ ἐς οοηνθηϊθη “ΤΘΌΡΠΟΥ ἐοχὺθ, ἡ Ραΐ ἢ 
15. ΤΏΘΥΟΪΥ ἂπ ἱπδοουγαΐα γαρυϊηὺ οἵ ΒοῃνερΊου. 

(10) Βομνναυΐ : [,εἰρχίρ, 1005. Τηΐ5. οαϊίοη Πὰβ 
το πάδγθα ορβοϊοΐα 8}} Ἔχοθρὺ ὑπαῦ οὗ ν᾽ αἸεβίαβ. [ὑ 15 
Ὀαβθβά οι πον ἃ πα ργ Δ ]Υ δοοιυγαῦα οο]] δ οη5 οἵ 411 0Π6 
Ἰχπουγῃ Μ88. [{5 ὑἑαχὺ 15 τ] ονγϑα ἴῃ ὑπ ργεβεπῦ γο] τη 68. 
1015 Ρροββίθ]β ὑπαὺ βοτὴβ ἔαΐαγα δαϊθου πᾶν οοποοίνΥ 
ΤΘΟΡΘη ἐπε απϑϑίϊοη οἵ ἔπε τηου 5 οἵ Π6 ὕνγο ρυοὺρβ οἵ 
ῬΥΪΠΛΑΥῪ Μ55.. θαὺ Π6 ψ1}} Πᾶνα ἕο "14 οἡ βοινγαυ ζ᾽ 8 
γγοΥῖς, [Ὁ 5 ποῦ ἃ σοιητηθηΐαυυ, μα τηθοῃ οὗ {πε 
τηδύθυία! οα ΠΟ ἃ ΘοΙητηθη αι οου]Ἱᾶ 6 Ραββα ἰ8 
ἴο θ6 ἔουπᾶ ἰπ {πΠ6 γϑίδγεποθβ σίνθῃ ἴῃ 105 δρραγϑίιϑ. 

ΤῊ6 ἐυ]16ϑὺ βἑαθεπιθπὶ οἵ ἔπ6 ρῥυϊηϊεα εαϊδίομβ. οὗ 
ΤΕ αβαρίυ5 ἀπα ὅπ τηδηπβοῦρὺβ ἀροὴ ψΠΐοἢ ὉΠ6Ὺ ἃγ6 
Ῥαββὰ 15 ἴο "Β6 ἔοιυπα ἴῃ δ υίϊο]α Ὁ. Α. Ὁ. Ηβδάϊδιη ἴῃ 
{πμ6 «“οιγπαΐ ὁ 1 λοοϊορίοαὶ διμαλος ἴον Οοἴοθεν 1902, 
ῬΡ. 98 {Π. 1ὸ 15 βἰαϊβά δὖ πε Ῥερίππίηρ οὐ ἐπίβ 
δυὶῖο] 6 ὑΠαὺ [Ὁ 15 ἃ ἀγα οἵ ργοϊθροιηθηᾶ ἴοΥ ἃ ργο]θοϊεα 
εαϊοπ, θαΐ ποὐΐηρ πλοῦ μὰ5 γοὺ δρρθαγβᾷ οὔ ὑΠ15 
δυθαὺ υπαεγίακίηρ,. 

Οπα οὔδει θοοῖκ γοτηδίηβ ἕο μῈ τηθηὐοηθα Δ Ποιρἢ 
10 156. ποὺ δὴ εαϊδίοη οὗ {π6ὸ ἑθχὺ. ΤῊ ὑγδηβιαύϊομ 
οὗ {Π6 Πίδίογία οοϊοδἰαδίϊοα ὈγῚ Α. Ο. Μ΄ Οἰουὶ ἴῃ 
Πη6 Νίοθπθ δπα Ῥοβὶ- Νίοεπο Ἐδύμουβ, ϑεοοπα ϑθυῖθϑ, 
ψΟ]. 1., 1004., 15 ργονίαθα ψ ἢ Ὠϊδύουϊοαὶ ποῖθ ΒΟ ἢ 
ξυγηΐβῃ ὅΠ6 ΟἾΪΥ νϑ] 816 οοπὐϊππιοιβ Βαρρ]θιηθηῦ ἴο 
Μαϊθβῖαβ : πὸ βυπαθηῦ οἵ Ελιβθ ῖι5 δ αἴοντα το περ]θοὺ 
ὑμοια. 

ΙΝ. ΤῊΝ Ῥιὰν οΚ' ΕΡΕΒΙΟΒ ΙΝ ΤῊΝ ΠΙΒΤΟΝΙΑ 

ΠΟΘΙ ΕΒΙΑΒΤΙΟΑ ΑΝῸ ΤῊΞ ΘΟΌΉΘΕΒ ὙΗΙΟΗ ΗΕ ὕ8Ε0 

ΤῊ σϑπουδὶ ρἴδη οὐ ἐπε ἢδίογία Ποοϊοοίαδίϊοα 15 
Οἶθαν δπα ποῖα. ΤῊ οΠγοποορν δἀορίδα 15 ὑπαὶ οἵ 
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ὑπ6 Βογιδη Ἐπ ρουοΥβ, δηα ἔπε δνοηΐβ ἃγ6 δυυδηρσθα 
γταῖρη ΒΥ τοῖρη. Βαῦ ἔπογα 15. 11 016 οὐ πὸ αὐξεπηρὲ ἴο 
δῖνθ ΠΥ οἴοβου ἀδεϊηρ ἐπα ἐΠΐθ, ἀπα ἐπα τοϊα οι 
θεύννθθη δνθηΐβ ἀυσίηρ' ὑΠ6 βᾶτη6 ΥΓαὶρ 15 ποὺ ἱπαϊοαύθα. 
Το ὑπῖ5 ὑποῦο 18. ὁπ6 δχοθρίϊοη. Ὑπὸ Ὀίϑμπορβ οὗ 
Βοπιθ, ΑἸοχαπατῖα, Απδίοο, ἀηα «6 πβδίθια ἀγα σίνθη, 
8Δηα ἴῃ ὑπ οαβε οἵ βοιπθ πᾶ ΑἸθχαπάγία ἐῃ8 Ἔαχαοὲ 
ἀαΐθβ ἀὸ ρίνεπ. μευ ἀϊᾷ Ἐὐυβορῖπβ οθέαϊη ἐπι 
Ἰηξογταδίίοη ἢ ΤῊΘ γθϑθδυοῆθ5 οὗ Γλρβίαβ, Γλρηυοοι, 
δα Ηδυύηδοῖκς μαννα 5ῆονη ἐπαῦ ἢ6 πβϑᾶ ἐπ6 οἤσοπο- 
Ἰορῖοαὶ τηδύθυῖαὶ οοἸ]θοῖεα ἣν Ηἰρροϊγίαβ δθᾶ 
Αἰ οαᾶπα5, ἀπᾶ Τλρῃθοοῦ ἐπουρηῦ ἐπαὺῦ ἔθεγα νγὰβ ἃ 
501] δυ ον 1ἰιδὺ οομηρ]οα Ὀγν Ηδρεβίρραβ, θὰϊ ἴο 
αἰβοιββ δὖ ὅπ θηρὸς ἐΠ6 ῬγΟΌ]Θμη5 ἱηνοϊν θα τουἹᾶ 
ἀδιηδηα τοῦθ θρᾶοθ ἔπᾶπ ἰ5. αὖ ργθϑϑηῦ δνδίϊδθ]θ : 
βίποθ Ηδυπδοῖκ᾿ 5 Ολγομοϊοσίο ἔπ6 τηδῖη οοπ να 0 ῃ5 
Βᾶνα Ὀδθθη ἴῃ γτονίονβ ἀπᾶ ρευϊοαΐϊοαϊβ, ἐπ ομΐϊθῦ 
Ἐπ ΠΡΊ 58ῃ νυυῖταυβ Ὀεΐπρ Η. 2. νου, ὦ. Η. Τατπου, 
δηα 4. Κ. ἘΘΙΠοΥΪρΉδια. 

Οπα {γέ που οὈρβογναύοη ἰ5 πθοθϑϑᾶσυ. πὸ οδ]θοξ 
οὗ τπ6 ψῃοα Ῥοοκ νγὰβ ἕο ργεβοπὺ ἐπθ ΟΠ νι ϑἐϊδη 
“ Βαοοθϑβίοη, ἡ γῃοἢ αἰα ποὺ τηθυεὶν τηθδη, ἐποαρἢ ἰξ 
σου ῥα ΠΥ ἱποϊπαθα, ἐπ ἀροβίο!ς ϑοοθδϑίοι οὐ ἔπθ 
ὈΙΒΠοΟΡ5 οἵ π6 ἔουν σγυϑαῦ “ ἐΠγόοπθβ,᾿ θα ταῦπου πθ΄ 
ψγΠο]6 ᾿ἰπ δ᾽] θοῦπα), βρίτῖδ8], πα ἱπουϊαξίομαὶ 16 οὗ 
1ῃ8 Ομυγοη. Τὸ σδηποῦ ΡῈ ἔοο βγοηΡῚΥ οι ρΠαβίθοα 
ὑμαῦ Ἐαβθ Ια, ΠἸςτθ 81} θαυγ οΠυγοῃ Ηϊδιουϊδηβ, δῇ 
θ6 υπαδυβίοοα οΗΪγ 1 τ θ6 γϑοορηπίσοα ἐπαὲ γβουθαθ 
ΤΟ ΘΓ ὙΥ 6 Υ5 ὑτῪ ἴο ὑγᾶοο πΠ6 ἀθνοϊορηποπέ, σγονεμ, 
8Δη4 οἤδπρα οὗ ἀοούγϊποβ πα ἱπϑεϊξα οηβ, ἐμοῖγ Ῥυθ-ιος 
ἀδοθϑβοῦβ ΨΕΥῈ ὑὐγίηρ ἴο ρον ἐπὶ ποἰμίπρ οὗ 
Π6 Κἰπα δνοὺ πᾶρρεπθᾶ. δΔοοογαϊΐηρ ἴο ἔπθηι ἐπ6 
Ομυτοῖ Πα Πα πα δηα ον οὔθ ἑθδοβίηρ ἔγομι ἐπ 6 
Ῥερίπηΐηρ ; Ὁ Πα θθθη ργθϑουνθα ὈΥ ἐπα “ἡ ϑαοοοθβ- 
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βίο τ᾿ ἃ Πουθου νγὰβ ἐπα αἰξειιρὺ οὗ {πῸ 1) 6ν}} ἴο 
ομδηρα ἴὐ. 

Τὴ ὑσδοίηρ᾽ “{Π6 βιισοθβϑίοη ὑ Τὐπιβοῖτι5 ααοῦθβ ἃπα 
γϑίδιβ ἴο τηϑὴν ψυυϊξειβ. ΤῸ σίνα ΔΠΥῪ Θοιηρ]θΐθ 
ἀεβουϊρύίοι οὗ ἔμθῖι σου Ἱά θῈ ἴο νυῖδα ἃ μπαπάροοῖκ 
ἴο δαυΐγ ΟΠγιβύϊδη ὐογαύασα ἢ Ὀαΐ [Ὁ Βθθῖηβ ἀββίγαθ]θ 
ἴο ρῖνε ἃ βΒμογῦ δοοουηῦ οὗ ὑπ ομἱοῦ υυτπρβ τθἔεσγθα 
ἕο ἴῃ ὅπ6 ῬοΟΚ5 ὑγαπϑίαἰθα ἴῃ ἐπῖθ. νοϊατηθ, θοῸΚ ὈῪ 
Ῥοοῖκ, ἀπ ἴο ἱπᾶίοαϊα {πη6 ροϊηπὲβ οἵ ἰπθογεδῦ δηθὰ 
αἰπου ἐν πο ἐπα ν Ῥυθβαηῦ. 

Βοοκ 1.--ΤῊς ομ θοῦ βουῦτοθβ ἀγανγ οἢ ὈΥ Ἐμιβθ ἷα5, 
ἃρατὶ ἴτοια ὑπὸ Νὰν Ταϑίατηθηΐ, ἀγα ΨΦΌβθρι8, 
Αὐγίοδηιβ, πα ἐπα Αὐοῃῖνεϑ οἵ ἘΠ 6θ88. 

]οσορῆμιδ.--- Φοβαρμιβ, ἐπ6 βοὴ οἵ Μαϊῖαβ, ψΠῸ 
ἴοοῖκ {πα πάτα οὗ ΕἸανίαβ ἴῃ Ποποῦὺχ οὗ Π6 δ ρ υΟΥΒ 
οὗ ἐμ ΕἸανίαῃ ποῦβθ, νγἂβ θΟσῚ ἴῃ Α.Ὁ. 87 οὐ 88. Ηβθ 
θεοἸοηροα ἴο ὑπ6 πὶρμεϑὺ Ψ ον βῃ ἀὐϊδθοογδου, Ὀοίπρ' 
ἀεβοθοπαθα οὐ Ηἷβ ταούμου β 546 ἔτοσα ΨΦοπαύμδῃ {πα 
Μδοοαρεθ. Αἴὔον βυυάγίηρ 411 {Πε 5ββοὺβ οἵ ὑΠ6 «{6νὺ8 
6 Ῥεοδῖηβ ἃ Ῥῃατίβεθ. Ηδ ψεπὺ ἴο Βοῖηθ θη Π6 
γγὰ8 ὑνγαηύυ-ϑὶχ γϑδιβ ο]4 οἡ ἃ ρο] 108] τηΐϊββίοη, δηα 
Βογθαῦθου μ6 ἀρρθδὺβ ἴο πᾶνε Ὀθδη αυἰΐα βίποουα ἴῃ 
815 ἀεδϑῖτε, ἐπουρῇ βοιλενηδὺ ΒΕ} ν ἴπ Π158 ἰδοίϊοβ, ἴο 
Ὀτίπρ' ἀροαὺ Βεύδεν τοϊαύϊουϑ θεύνγεεπ π6 96 ν5 δηὰᾶ 
ἐπε ΒοιιαηθβΒ. Ὀυτίηρ {πΠ6 «ΨΘυῖβῃ νγῦ νοἢ Ρερᾶπ 
ἴῃ 66 πε Ῥεϊοηρεά ἴο {πθ τηοάδγαΐθ ραυῦίυ, ἃπα νγὰϑ 
δηἰγβυθα ψ τ ἐπα σοτητηδηᾷ οὗ (8116 6. Ηἰβ φᾶγθοὺ 
ΠδΥῈ νγαϑ ταῦθ Ηἰπᾶονθα Ὀγ {πε ορροϑίίοη οὗ ὁπ οὗ 
Οἴβομαῖα. Ηδ νβ Ρεβίερϑά ἴῃ Ψοξαϊαΐα, ἀπά αὖ Ἰαϑὲ 
νγὰϑ ἰογοθα ἴο βυτγεπᾶθυ. ΑΒ ἢ6 μὰ ρτγαΐενγτθα 
ΒΙΠΤΘΠαΟΥ ἴο ἀθαῦῃ ὑπ6 768 ταραγάθα Ὠΐτη ἃ5. ἃ 
τεπερϑᾶθ, ἀπα αἰἰθυϊεα ἰῃ6 σψγουτβϑὺ τηοϊίναβ ὕο Πῖ5 
Ῥευβίβύεηῦ εἴογίβ το ββοῦσα ρϑᾶδα βϑΐογε ὅΠ6 ᾿πϑνῖῦδ0]6 
οαὐαβίγορμα ψῃ οι 6 ἔογεθαν. Ηδ Ὀδοδπηθ ΠΟ ΠΑΙΪΥ 
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νυ ἢ ν᾽ αβραβίδη δηα Τ ΐδι5, ἀπα θη ὑπ γὰῦ οπαθᾶ 
οθίαϊποα ἃ ρσγαπὺ οἵ ἰδπαᾶβ ἴπ Ῥαϊθϑεπθ, ὑπ ρυίνι!θρο 
οἵ Βοιγιδη οἰ χοηβῃΐρ, πα οὐμοὺ αἰδυϊποιίοπβ. ΗΘ 
ΔΡΡΘδΥΒ ἴο πᾶνε ᾿ίνεα πη} αἴξεν ὑπ6 γϑαν 100, ἃ5 
Πῖ5. δα οί ορυαρ ἢ νγὰβ ψυυϊδίθῃ αἰξον ἔπ6 ἀθαΐῃ οὗ 
Αριῖρρᾶ 11., γγῃο αἰδα ἴῃ ὑπαὺ γϑδυ. 

Αὔου {Π6 [8}} οὗ Ψ Θυυβαίθια ἴῃ Α.Ὁ. 70 μ6 ψσοῖθ ἐπα 
Βίδίονυ οὗ ἐπε Ψ ν βῃ νναν (Βεϊϊηι ]μαἀαϊοιηι) ἴτι σαν θα 
Ῥοοῖκβ. ἴἷἴπ {πὶ πῆς ἤγϑὺ ὕνγο Ὀοοκβ σίνα δὴ ἰηΐγο- 
ἀποίουυ Ὠἰδύουυ ἔτοσὰ ἐπ6 ταῖρι οἵ Απεϊοοπαβ Τὰρῖ- 
Ῥμδηθβ ἕο ἐπε Ὀερὶπηΐπρ' οὗ ὑΠ6 ψγὰῦ ; Βοοῖκβ ΠΠ1.-, 
ἀδβοῦῖθα Π6 γᾶν ἄονῃ ἴο ἐπα οαρύαστε οὗ “Θγαβδίοσα : 
8:4 Βοοῖ 1]. ἀθϑουῖθαβ ὑπ6 Ἰαϑὺ βοθπθθ. ΤῊϊβ ψουῖς 
5. 5814 ἴο πᾶνε θθεπ δοοαρίεα ἃπᾶ δνϑὴ γονϊβοα ὈΥ 
γεβρδβίδη δηα Τιῦα5. [105 τηδίῃ ορ] οῦ πὸ ἀοιδὺ νγὰβ 
ἴο τηᾶῖκο {πΠ6 Ψενϑ ἀπ {π6 Ἐογηδῃβ υπάουβίδπα θοῇ 
οὐμοὺ θούζου, θαὺ ἃ ἀ6βίτ ὑπαὺ ἐπα ν μου] ἀρρυθοῖαΐα 
Φοβορ τ᾽ 5 οὐ 5θυνίοα ἰὸ Ὀοΐῃ 5465. σἂπ 6 οἰθαυν 
Β66ῃ. 

ΒΟΙΘ. γϑδϊβ ἰαΐθυ ΨΦόβαρῆυβ βαρρ]οτηθηξθα ἐπῖ5 
ὙΟΥΪΚ ὈΥ ἃ ἸΔΥΡΟΥ ὁΠ6 ρ,νίηρ' {πΠ6 Πἰδέουυ οὔ {π6 Φ  ν 58 
ῬΘΟΡΙῈ ἃρ ἴο πε Ῥερὶπηΐηρ οὗ πΠ6 νγὰσ. ΤΠῖ5. νγὰβ 
ΔΥΥδηρ θα ἴῃ ἔνγαηῦν θΟΟΚΚ5 ἃ πα νγὰβ οδ]]δϑα {Π6 ᾿Αρχαιο- 
λογία ᾿Ιουδαική. 'ΓΠΪ5. γᾶ ὑγδπβὶαιθα ἰηΐο 1, αὐ ἃ8 
ὑπ Απέφιλίαίος Πμἀαδογιηι, τινα 1ῦ 15. Πυθίου ἀβαδ!ν 
απο δα ἴῃ ἘΝ ΠΡΊ 5} ἃ5 Π6 “ηπέϊφιιίϊε5. Τὺ νγὰβ Ῥυόοθ  Ὀ]Ὺ 
οοτηρ]οἰδα αροαυΐ Α.0. 98. 

ΑἸμπαοϑῦ ἱπηπθα! δύο] γ αἴξον ἐπ Φόβθρῆιβ α͵δὸ στοῖα 
ἃ ΜΟΥΪς ἴῃ ὄνγο ὈΟΟΚΒ ἴπ ΔΉβυοΥ ἴο Αρίοπ. ΤΠ Αρίοη 
γγᾶβ ἃ [ἀτηουβ σοηΐγον ουβί α] δῦ γγῃο ᾿νοα πὶ ἐπα τα α]6 
οὔ πὸ ἢγϑὺ οαπδυτυ ἀπᾶ σσοῦῖα ἃ Πίβίουυ οἵ Ἐσγρὺ ἀπά 
ἃ ῬΟΟΚ ἀραϊποὺ ὑπΠ6 768. Ηδ ἤρατγοβ αν ον ἴῃ ἐπα 
ΟἸειαθηξῖπθ Πουλ]165. Νόοπηθδ οὗ Πΐς σου κδ ἀγα οχίαηΐ, 
Ραΐ πὸ ἔγαρτηθηΐθ ΠΟ ἢ τοπηαΐη ἀγθ οΟἸ]θοῖθα ἴῃ 

χχχνὶ 



ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Μάηεν, γαρηιοπία Ηϊδέ. ὅὕτασο. (ὅ8ε αἷθοὸ ὑπὸ δυῦϊο]α 
Ὀγ ΓΑρπέξοοῦ ἴῃ ἐπε Ποξοπανῳ ὁ (Ἰιρἰδέλαη Βιορταρλμ.) 
ΕἾΠΑ ἱπ οἷα ἂρα ἢ6 ψγοῦβ ἢϊ8 δα ϊο ορυρῆν, 

δι} ααοίεα 58 ὑπΠ6 Κτία. 
Ἐαβε ἷπ5. τα 65 Δ ΠΥ αποίαἑοηβ ἸΌστα [Όβθρἤπι5, 

ὙΠ ΙΟἢ ΤῈ ἀϑαδ}]ν δοουταῦθ, ΟΠ]Υ πη {Π6 δοοοπηῦ οὔ Πα 
᾿ἀεδίῃ οἵ Αρυίρρα ἐπε ΕἸἰγβϑὺ 15 ὕΠ 6 Ὲ ΔὴΥ βϑυΐοιβ αἴνου- 
θ6ῃο6, Δη4 {Π15 15 Ῥγοθ 8 0}γ δοοίαθηΐαὶ (566 ΡρὈ. 180 ἢ). 
ΤῊ Ῥεϑὺ ἐοχὺ οἵ Φόβερῃαϑ 15 ὑμπαὺ οἵ ΝΊθβθ, Βεου]η, 

1887. Ν6βε αἷϑοὸ ρυ] 5η6α ἴῃ 1888 ἃ 5781 6Υ δα! οη 
οὐδ πρ' {Π6 ἀρραγδύιβ οὐἰ ουβ. 

ΤΠα ἤνϑὺ ὑγϑηβ] οι ἴῃ ΕἸ ρΡΊ 5} χὰ ὑπαΐοῦ ΥΥ Πἰβίομ, 
Πΐοἢ ἢὰ5 θθ θη οἴγεῃ γορυϊη θα, ἃ πα νγὰβ ΒΌρΡ υ ἢ οἰ }}Υ 
ταν ϑοα Ὁ. ΘΒΠΠ|οῖο ἴπ 1880-00. [Ὁ 15 ποὺ ἔγβα ἔγουη 
ἱπδοουγδοῖθθ, θαῦ Φόβαρῃι 15 ναῦν αἰ που] ἴο γα πα υ, 
ἃ5 Πὶβ αὐϑεὶς ἰ5 Ρδα δπα ἢΐ5 βύγ]β ορβοῦσθ. Ἐχρίδπα- 
ἐἶοπ ἃ5 γγ86}}] δ5. ἃ πᾶὲὺνν ὑγδηβίαίϊοη 15 ἀθϑίσαθ]6, δπᾶ 
ἴΠουα δῦα ἔδνν θΟΟ Κα τηοτα παααβα ὈΥ βοῃοΪαυβ αὖ ὑπ6 
Ῥγεβοπὲ ἐΐϊπηθ ἔμαπ δῃ ἰβίουοδὶ σουηπηθηΐατυ ὁη. {Π6 
Βθοομπα ΠΑ} οὗ πε “πέψιιϊο5 ἀτνα οα {Π6 «]εγυϊδὶ αν. 
Αὐ ργεϑεπῦ ἔμουα 18. ἢ πϑίθΠ Υ ΔΗΥ͂ ΘΟΙ ἢ ΑΥΎ. 

υιῖμις Α7ηἸοαπιιδ. ---- “ α]ῖὰ5 ΑΥτισαπαιβ, βομηθυϊτηθβ, 
Ῥυῦ ῥγοθδΌΥ ψτοηρῖν, ο8]16ἃ ϑεχύμυβ οὐἠἡἨ ϑθχύιβ 

Δυϊίυ5, ἰ5 σλαϊεα Ὀγ ϑυἱάαβ ἴο παν θβϑη ἃ ΓῖΡγδῃ ψηῸ 
Βα γϑα ἴῃ {Π6 δύση οἵ βδνευαβ ἴῃ 10, Δπα αἰὔουννασαβ 
βου δα ἴῃ Ἐπητηδιβ (ΝΊΘΟΡΟΙ 5) ὑπουρ Π6 ῬυΌΡΑΡΪΥ 
Αἶδο βρθηῦ βοῖὴβθ {ΐπθ ἱπ ΑἸθχαπάτία. δ θη ἢϊ8 
Ποτὴδ νγὰϑ τυϊηθα μῈ πψεηΐ, ἴῃ 2921 οὐ ἃ 1{{{16 Ἰαῦθυ, οἡ 
Δ ΘΙΏΡΑΒΘΥ ἴο ὑπε Ἐπηροτου, εἰῦμου ΕΠ]ΠΑρ θα] τ5. ΟΥ̓ 
ΑἸοχαπᾶρου ϑδνουιϑ, δα νγὰβ τηδάθ ὑπ Ππραᾶ οὗ ἃ 
τορδγδϊίοη οουητηϊβδίοι νυ ΙΟἢ σϑραῦ 0Π6 οἷὐν ὉΠΟΘΥ 
1Π6 παῖηα οὗ ΝΙοορο!β. ὙΤΠα δχδοῦ εἶπα οὗ ἢϊ5 ἀθαίῃ 

1 ΨΜο]. 1. οὗ ἃ πον ὑγαπϑιαϊίοπ Ὀν Η. 5.. 4. ΤΠδοκοναν πὰ 
ἀρΡρθαγϑᾶ ἴῃ ἔπε [οοὉ ΟἸαβϑίοαὶ Τάρτανν, δηα ΝΟΪ. 11. 15 ἴῃ 
με ῬΊθ88. 

ΧΧΧΥΪῚ 
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5. ἀηκηονι, Ὀπὺ ἢ νγαβ 501} αἰΐνε ἴθ 940 θη Πα 
ΘΟΥΤΘΒΡΟΠαΘα ἢ Οτίροπ. ἘΒοβίάθϑ {π6 ᾿πξουτηδίίοι. 
δίνεη ἴῃ ὑπΠς Πίδίογία οοϊοδιαδέϊοα οἵ Ἐμαβ  ὈΪπ5. ἀπα ἴῃ 
Ἐαβοθῖα5, (λγοη. ἀππι. 221, βούὴβ ἀθίδὶ!β αὐτὰ ου πα ἴῃ 
ΘοΖοΟΙΏΘΗ, Πιοί. Προοῖ. ν. 1; ἷἴπ Ψοίοιηθ, 1)6 υἱγὶδ 
εἰ ιδίγίδιι5, 68: ἴῃ δοῦρα ϑγποθ]]αβ, ΠΟ τᾶν Πᾶνα 
πἰϑ6α {Π6 Ἰοϑὺῦ ἱπ γοαπούίζοη ἕο ὑπ (λγοηίοοη οἵ Ἐμπιβε ίαδ:. 
ἴῃ (εάγεπιιβ, Πιδέ. (Ὀηρ. 407, δῃὰ 'ἴπ Μοβββ οὗ 
ΟἸΠΒοΥύθη6, 1ϊ. 97. 

Ηδ6 νγὰβ οπε οὗ πε τποβὺ ἰθαυηθᾶ οὗ ἔῃ8 ψυυῖζοιβ ἰπ 
ὑπ ὑπϊγτὰ οοηΐασγ. Ηἴβ ομϊοῦ νους νγὰβ ἃ ἐγθα δε οἢ 
ΟΠΤΟΠΟΙΟΡῪ ἴῃ ἔνα Ῥοοῖκ5 οὴ Ψ ΒΟ ἐπα Οὐλγομίοοη, οὗ 
ἘαΒ Ρ5. νγὰβ ΔΥροὶγ Ραβθά. ΤΗΐϊβ θερδη ἢ ἐπα 
οὐθδύοη 8Δπα ψεηὺ ἄονπι αὖ ᾿Ἰδαβὺ ἴο ἐπ γεν 2921. 10 
ΔΡΌΘαΥ5 ἴο μᾶναε οοπβίϑυθα, {πὸ τηοβϑῦ οῃγτοποϊορίοδὶ 
ὈοοΪς5 οὗἩ {Π6 ρευϊοα, οἵ ὕνγο ραγίβ, ἃ “ ὉΒσοποίορυ ὁ 
Δα ἃ “ δποη. ΤῊΗΘ “ΟΠ ΤΟΠΟΙΟΡῪ ᾿᾿ γγὰβ δὴ 6ϑ8δῦ, 
ΟΥ̓ ἃ 56γῖ65. οἵ 6558 08, ἡ οὐ ἶσα] αποβίϊομβ ἢ ἔπ6 
“ΟἝποὴ 1 νγ88 ἃ 56 1168 οὗ 8065 ἱπ ὑγΠΟἢ ἃ ΒΌΤΩΤΩΔΥΥ͂ 
οὗ Ἔνεηΐβ νγὰβ διυαηρδα ἴῃ ῬΔΥΔ116] οΟ] τα πΒ μονα, 
μον ὑΠ6 πυτηθ 18 οἵ γ6 85 ἴῃ ΟΠ6 βυβίθιη, ΒΌΘἢ ἃ5 ὅμ6 
αὐταὶς ΟἸγιηρίδαβ, οουτεβϑρομαθα ἴο δποῦμου, βοῇ ἃ5 
ὑΠ6 γϑδῖβ δἴζαν Ομυθῦ. Ηδ ἄρρθδῖβ ἴο βᾶνε συ θη 
ἴῃ ΟΥ̓ΘΡ ἴο Ῥτόνβ ὑπ6 “ οὨΠ]] βίο ᾿᾿ νίονν οὗ ΒΙβίουυ 
γαῦμου ὑῆδη ἰπ {π6 ἰπἰθγοϑὺβ οὗ Ῥυτα ΟΠγΟΠΟΙΟΡΎῪ, 
δηα οἡ {Πϊ5 ροϊπὺ Ἐμιβθῖπβ νγὰ8 οοη γον πρ' γαῖῃου. 
ὑμαπ οοργίπηρ Πῖθη. Αραγὺ ἔτοτα {π|8, μουγανοσ, ἢΐδ8. 
ὙΟΥΪ. νγὰβ ἀου ὈΥ]655 ἔπ 6 βοιτοα οὗ τηποὴ οὗ [Π6 ἔγαμηθ- 
ψουκ οἵ {πῸὸ Πιίδίογία οοϊοδαδίϊοα (866. δβρθοίδ!!ν 
Βομναγῖζ, ᾿γοϊοροηιόπα, ῬΡΌ. οοχν 8... 

Βερβίάθ5 {Πῖἰ8 σγοαῦ θοοκ Αὐγίοαπιβ ψστοῖς ἃ Ἰοῦξου ἴο 
Δυϊβυαθβθ, ]Ποβ6. Ἰἀθη ν 15. ἀπκπονι, οὁα. ἐπα αἴ85- 

1 Τὸ 5ῃοιϊὰ ὈὲῈ ποίβα ἐμαὶ πθὸ ψογὰ “"ΟΠγοηίοοη "ἢ 5 
ΡΙΌΡΘΙΗΓΥ τι86α οἵ {πΠ6 οάποι, ποὲ οὗἉ ἴπῸ ΟὨτοποϊορν. 

ΧΧΧΥΠΙ 
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οὐρα ποῖθϑ θαύνθεη {πΠ6 σ᾿ πθδ]ορίθβ ἴῃ Μαΐπον ἀπὰ 
Τκο. ΤΗϊβ 15 αυοίδα ἴῃ ρατὺ Ὀγ Ἐμπιβερῖαβ, Π.}. 1.1. 
Απάᾶ Πα αἷβδο ψσγοῖα ἃ ἰεὐξευ το Οτίρθη οα ὑπὸ δυΐῃθη- 
ἐἰοῖϊογ οἵ ἐπα Ῥοοῖς οἵ βυβαππα. 5 15 τοίευσ θα ἴο ὈΥῪ 
Ἐμιβερῖιβ, Π.Ε. νὶ. 81, δηπὰ 15. ρυεβευνεα ἴῃ βθνεσδὶ 
τηϑηπβουρὺβ οἵ Οτίρϑη. 

ΤῊΘ δυϊποηυύϊοιτν οἵ π686 υυϊηρθ 15. ἀπαοιθίεα. 
ἜΠΕΥΘ ἰβ αἶθο δϑουϊ θα ἴο Ὠΐτη ἃ νγουῖκ οδ]]θα Κεστοί, 
Ποἢ τηθᾶπβ Οἰγαάΐοο. Τῦ Δρρδγεῃὶν οοπδίϑιθα οὗ ἃ 
οΟἸ]δοὐϊοη οὗ δβϑᾶγβ νδυυίηρ ἴθ ΟΠδγδοίθυ ἔγοση Αστυί- 
οὐζατα ἴο ἐῃς Ατὐὺ οὗ αγ. Α ἔδνν δχύγδοῦβ ἔγομι {15 
Ῥοοῖκ τουηδΐη, θαῦ ποὺ βυ!ποϊθηῦ ἴο Ῥγονα οὐ αἴβρύονα 
1ῦ5 ἀϑουιρύϊοι ἕο ΑἸ οδ μα. 
ΤῊ τηοϑὺ οοηνθηϊθηῦ οοἸ]δοίίοη οὗ [Π6 ἔγαρτηθηΐβ οἵ 

Αὐνοδπιβ 5 501}} ἐμαὶ οὗ Βουΐῃ, Ποῖ. ϑαον. νο]. 1. ὙΠῸ 
τηοϑὺ ἱτηρογδηΐ ἡγουὶς οὴ. 5 τυὶτπρ' Πα5 θ6 θη ἀοπ6 ὈῪ 
Η. ἀεἸζου, ϑουέμδ «εζλι5 44 ζγἱοαριιδ, 1880 πα 1885, θα 
δχοθρὺ ἴον ἀεθία]θα οἰυσαν οὗ πὸ ροϊπὶβ ταϊβεα ὈγῪ 
Οεἰζου, ἃ βυποιθπῦ δοοουηῦὺ 5 ρσον θα Ὀγ ὑπ6 ἃυῦϊο9}6 
οπ Αἰτίοδπιιβ ἴῃ ἐπα Π)λούοπανῃ ὁ (ἠγιδίλαη, Βιορταρῆῃ, 
δηα Ὀγ Ηδγπδοῖς, Ολγοποϊορίε, τἰ. ῬΌ. 89 

116 Ατολῖυος 97) Εάο66α.---- Αοοοταΐπρ ἴο Π.Π.. 1. 12. 
8 τς Ἐϊπιβορίυβ τηδᾶς τὲ οἵ τηδίοσίδὶ] ἴῃ ἐπ Αὐοῃῖνεβ 
οὗ Εάεβϑα. Τῆαθθα ἀρρθᾶῦ ἴο πᾶνε οοῃβίϑίθα οἵ ὕνο 
αἰνίβίομβ. ὙΠαῦα ψγὰ8 8ἃη δποίθηῦ τΌυ8] ΔΙΌ να 
αὖ Εάδβθα ἃπα ἃ Ἰαΐθυ βοοβϑιαϑῦϊοαὶ πα ὙνΒ Ὁ ἢ τγἃ8 
ῬγΟΌΔΡΙν ποὺ ἱπουϊδυϊαα ἀπ} πΠ6 Ὀερὶπηΐπρ οὗ τΠ6 
Του οοηΐυτγ. Δοοογαϊΐηρσ ἴο Μοβεβ οἵ (πούθπα 
Ζυ 5 Αἰοδπιβ ταδᾶς π586 οὗ 411 ὑπ|5 τηαύθυϊα], νυν] ἢ 
νγᾶ5 αἴσοὸ Κποόνῃ ἴο ὑπ οδαϊΐον οἵ ἐπε (ἠγομίοοη, 13 46556- 
γι. Τὺ 15 ποῦ οουξαΐῃ ποῖον Ἐμιβο 5 μα Πϊτη561} 
5665 {Π||5 δυοῖν οΥὐὁἩ τηδάς 86 οὗἉ [Ὁ ον αὖ βεοοπά- 
Βαμα ἐπγουρὴ ἐπε νυ θηρσβ οἵ Ψπ|15 Αὐτίοαπαβ, θαΐ 
ἴῃ ΔΠΥ͂ ο456 ἔΠ6 16 15. ΠΟ Υθᾶβοι ἴο ἀοιθὺ {Π6 βἰαϊθιηθηΐ 

ΧΧΧΙΧ 
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ἐπαὺ 1η6 Δροοῦυρμαὶ βἴουυ οὗ ΑΡρρὰγ [ΠοΠαπὰ υγὰβ 
Τουπα ἴῃ ῃ6 δυοῖν δ Εἄθθϑα, μη ΐοῃ 15. αἷθὸ ἐπα 
ῬΙΟΡΑΡ]6 βουτοο--αἰτθοῦ οὐ ἱπαϊγθοῦ---Υ τηοϑὺ οὗ ἐπα 
ἱπβουτηδύϊοη. οοηἰαϊηθα ἴῃ Ἐαβθΐα5. ἃ8 ἴο ὅπ ΒΒ ΟΣ 
οἵ ΟΠ γιβυϊαπί τ ουὐδίάς ἐῃ6 Βομιαη Επηρίνα πὶ ἐπα 
τορίοη οὗ Μεβοροϊατηΐα ἃπα 56} ἀθ δι ]5 5. ὅΠ6 β'ΟΥ 
οἵ Μαηΐ. Τῇ γδῦποῦ οοπηρ!!οαἰθᾷ απδϑίϊομβ Θοποουτ- 
ἰπρ' [Π6 βὕουυ οἵ ὑπῖ8 ἀυοῃϊνα οἂπ 6 βἰπαίθα θαβὺ ἴπ 
ΗΔΠΠ1ον, ζὐηέογϑιιολισρθη εἶδον ἀἷθ ο655. (λγοηπὶξ (Τ  αίο 
κι. ἔὐηέογϑ. ἵχ. 1, 1809). 

Βοοκ 11.- -Τὴ Π6 βθοοπα ῬΟῸΚ 9 βαρμαβ ἰ5 ἀραΐῃ 
(5664, δη4 αχίγδοῖβ 86 τάδ ἔγοτα Ρἢϊο, ΟἸοιηεπὲ οὗ 
ΑΙοχαπαάσα δηαὰ Ηρ ϑρρι5. 

Ρλῖϊο.---ῬΉΪΠΟ νγὰβ ΡΥ ΡΥ θοῦ ἀροὰῦ {π6 γϑαν 
80 Β.6.; ἃΠ4 ᾿ῖνβα ὁπ πη} ὑπ θερσί πηΐηρ' οὗ Πα βθοοπᾶ 
ΠΑ] οὗ {πΠ6 ἢνβθὺ οαεπέυσυ α.0. Ηδ Ὀεϊοηροᾶ ἴοὸ ἃ 
γγ αν ἂπα αἰβιϊηριϑηθ6 4 ἐἈγγ ἴῃ ΑἸΘχαπάτνία. 
Ηἰς Ὀγούμου, ΑἸ χδπᾶου, νγὰϑ ὑπ 6 ΑἸ ΔΎΟ 1 οὐ ἐπ 6 οἰΐγ 
δπα Παα οοβα συϑ]αὐομβ τἱ τ {Π|6 ᾿πηρουῖαὶ ἕδτηῖν ἴῃ 
Βομηθ. ῬΉΪΠῸΟ νγὰβ βϑϑϑη αν ἃ ῬΠΠ]ΟΒΟΡοσ, ἀπά 
βρεηῦ ἢϊ5. 6 ἐπαθανουσίηρ ἕο τεοοποῖϊα ἐπ Ψ ον 58 
Τὰν Σ᾿ ἢ ὑΠ6 Ῥ]αἰοπῖς Βα. Ηδ νγὰβ αἶβο ἃ νοϊαμηΐη- 
Οὐδ ΨΥΪΟΥ Δ ηα ΠΪδ θΟΟΚΚΒ σοῦ ὑγααβαγθα Ὀν Οτίρϑῃ, 
δη4 80 Ρ4 556 ἴπἴο ὑπ Πἰργᾶγν αὖ δϑβαῦθα ἀπ πο ποα 
ἴηΐο ὑπ 6 φθπουαὶ ὑγδαϊ τοι οὐ ΟΠ γβεϊαη τυ ἰηρ. 

ΤἼΘ βἰαϊοιηθηΐβ ἀθουῦὲ ῬΉΪ]ο᾽5 υυϊτπρδ ἴῃ Βοοῖς Π|. 
οὗ ἴπ6 Πιδίογία Ποοϊοοίαδίοα ἀγα 80 οοπξιβοα ἐπα 1ξ 
15. ἀΘβίγα ]6 ἴο ρῖνε {Π6 ἔδοῖβ αρουῦ ἔπ θτα πὶ βοτηθυ μα 
ΟἸΘΑΤΟΥ ἔογτη. 

1 ΤΠΘ. πᾶῖηο οὗ ἃ Πρ Ἰοολὶ οἵποα] ἰπ ΑἸοχαπᾶνία. Ἐγοτα 
Φόβοριιβ, “τέῳ. ΧνῚ. 8,1 [Ὁ ἀΡΡθαΥβ ἴο θῈ {πὸ πᾶτὴδ οὐ ἐπα 
ποιὰ οὐ {π6 Ψ νυν 5} ΘΟΙΟΠΥ ἴῃ ἐ ογπονια ον Ὀὰΐ Οἴοοτο, “{{{. 
ἴϊ. 17 ΔρΡΡ]ΐθ5. πὸ νψογτὰ ἴο Ῥοιρθυ, ἀρραγθηῖν ψ ἢ ἴῃς 
τηθϑῃἶηρ᾽ “ἦα Χ- ΘΟ] ]θοῖου. ἢ 

Χ] 
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ῬΗΪῸ ψτοῖς ἔπγτθα συθαῦ θοο5 οἡ πε Ῥεπίαϊθυοῃ : 
(ΑὉ ὙΠς Θμασοέϊοηο5 οἰ δοϊέοποε (Ζητήματα καὶ λύσεις). 

Ηον ἴαν ῬΏΙΪΟ οαυτῖθα ἐπὶ θοοῖς, νυ ἢ ἀθα]ῦ ἢ ὑπ 
ῬτΟΌΙΘ5 οὐ ὑπῸὸ Ῥαπίδίουομ, ἰδ ποῦ Κπονῃ, Ρυΐ 
Ταβο ἷτι5, {1 ουγβοῖναβ, νγὰθ ἀπδοαπαϊηϊθα ] ἢ ΔΗΥ 
ΟΝ σοίηρ θεγοπα Εὐχοάαδ. 

᾿Π (9) Τῆς ἤοριη αἰϊορογίαθ. ΤῊΪ5. ψγὰβ αἰνια θα ἰπἴο 
ἃ ΠΌΤΏΌΟΙ οὗ θοοκ5 οὗ ψῃ θη ἔῆγαθ ἀγα πον ἃ5 
Τα ριηὶ αἰϊοσογίαγιηι ἰἰδγὶ 1., 1ϊ., ἀπά 111.. θαὺ [Π6 οὔ υ5 
ψΠΐοἢ [Ὁ]]ονν, δδοὴ ἢ ϑοραγαύθ 0165, σαυθ δρ- 

ΟΡδγθηνν σἱνπουῦ πυτάθεῦβ. ΠΕ ᾿ἰδὺ οὗ {ῃΠ686 θοοκ5 
ἴθ [ὴὲ οἠογιεδῖηι οἱ Παηιηιθο σἰαάϊο (ἐπ. 1ἰϊ. 94), 1)}6 
ϑαογοἱϊδ Αἰ δοϊὶς οἱ (αἰπὶ (ἀεπ. ἵν. 2-4), μοί ἀθίογζιιδ 
Ῥοίϊοτὶ ἱηδιαϊαγὶ δοἰοαί ((επ. ἱν. 8-15), 1)6 ροϑίογιαίε 
(αἰγὶ εἰδὲὶ υἱδὶ δαριοηέλδ οἰ ψιο ρμαοίο ὁϑάθηι πιμίαέ (( επι. 
ἦν. 16-25), 1)6 σιραπίέϊδιις (( εη. νἱ. 1-4), 1)6 ἀρτἱομίμγα 
(ἄδη. ἰχ. 20), 1)6 οὐγιοίαίο (ἀπ. ἴχ. 21), 1)6 βοῤγιθίαίο 
(ἄεη. ἰχ. 294-27), 1)6 οοη  μιδίοπ ἰϊπριιαγιη (αι. χί. 1-9), 
1)6 γιϊργαίίοπε Αὐγαλαρι ((επ. χιϊ. 1-6), Ομὲθ σογιηι 
αἰυϊπαγηι ἤαογος δἱέ (θη. χν. 2-8), 1ὴ6 σοηργ 881 
φμαογόηάαο ογαἀϊίϊοηῖδ οατδα (επ. χνὶ. 1-6),.1)6 ργο ισὶς 
(αεη. χνΐ. 6-14), 1)6 ηιιέαίζογια ποροΐγειηε (θη. χυ]ῇ. 

1-99), 1)6 δοηιῖιδ ἸΟῪ 1. (ἐπ. χχνηϊ. 12. ἢ. 
᾿ς (8) 4 δυγοίοηιαίϊο ])οδογίρέϊοη οὔ ἢ6 Μοκαῖο 1 ,οσἱδίαἰϊορι. 

Τὸ 15 ἀἰν! 64 Ἰηΐο ἔῆγες ραγὲβ : ΤῊς ἢγϑὺ 46 4]5 ψ ἢ {Π6 
ογϑαϊίοη οὗ ἐπε νουἹᾶ ; {πὶ 15 Κπόνγῃ 85 ὑπ6 1)6 ηιμγαὶ 
ορίποῖο. Τὰ {π6 τηδηπβουρὺβ ἀπα εαἀϊῥίοπβ οἵ ΡΏΠο 
15 γουῖς μὰ5 θθ θη Ρ]δοοα δὖ {πὸ θερίππίηρ' οὗ ῬΉΙΠΟ᾽ 8 
γγοῦΚ5, θοίοσε ὑπ ἤγθῦ θΟΟΚ οὗ {πὸ Ποριη αἰϊορογῖαθ, 
Ῥυὺ 1 ῬγΟΡΔΌΙΥ οὐρθῦ ἕο Ὀ6Ὲ ρυὺ Ῥδοὶ ἰπΐο ἐπα 
Ῥοβίθίομ μοσα οἱαϊμηθα ον 16. ΤΠ βθοοπα ρατὺ ἀθα]ς 
ψῖῃ {πῸ6 Ρἱορυαρηῖθβ οὗ ὑπὸ νἱτύαουβ ταθη οἵ [ῃς6 ΟἹά 
Τοβίδιηεπῦ, δπΠ 15 Κπον 45 {πη6 Νόμοι ἄγραφοι. Οἵ 
1 ἀγα Ἔχίαπῦ ἐπε 1)ὴ6 Αὐγαΐαηιο, ἀυια {πε 1)6 ]1Ὼοδόρῆλο, 

ΨΟΙ,. 1 Ὗ ΧΙ 
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4150 Κπονῃ 85 716 δίαίοσδηιαη (ὁ ἸΤολιτικός), θεοδῦβα. 
Φόθορη νὰ ἐγθαϊεα ὃν Ῥἢο 85 {Ππβιγαϊπηρ ὑπΠ6 
νἰσύι 65 οἔ οἰνίς 116. ΤῊ Πϊνα ρατὺ οὗ τπΠ6 ϑψϑέοηναίίο, 
Ἰ)οδογίρέϊοη, νγουΐ οὴ ἴο 68] νυἱτἢ ἐΠ6 οοποίἀοναύίοι οὔ 
{ῃ6 Μοϑαῖς Ἰδρβ]αὐύοη ῬυοροΥυν 50-οα]θα, ἀπ γὰ85 
αἰνἀ6α ἰπἴο ἔννο βιιθα ν᾽ βίομβ, (α) {μι 1)6 ])εοαΐορο πα 
(ὁ) ἐπε 1)6 δροϑοϊαϊἬῥιι5 ἰορίδιι5 οὐ ἐπα “᾿ οοπδίἀογαϊίοπ. 
οὗ 1πΠ6 ϑρϑοῖδὶ Ἰαννβ ν ΐοἢ ἔΌΠονν {π6 Ἴδη Οοτητηδπά- 
τηθηΐβ Δ Πα ἃγα οοπηθοιθα ὑ ἢ ἐποιη." ΤΗϊΒ γὰθ 
οοηξαϊποα ἴῃ ἔοασ ῬοΟα. Το {μ686 ψεῦα δααθα ἔνο. 
ΔΡΡΕμαΐοθθ, ομ6 οἢ ἔπγεα νἱσίαθβ, 1)6 Πογεἐμαϊηο, 1)6 
οαγιαίε, 1)6 ροοηϊέογέλα, νυνὶ ον ὑπ ῬΟββΊ 016 δααϊ ίοη οὗ ἃ 
ουσίῃ, 1)6 ποδιἰϊἑαίο, ἀτιὰ οπα οα ἐπε ἐγθαϊτηθηξ οὗ ὑπ6 
Βοοά ἀπά 6ν]] ἀπᾶου {ῃ6 116 οἵ 1)6 ργαθηιὶδ δὲ ροθηῖδ 
8:6 1)6 ἐχοογαϊογίφιιδ. 

Βεβϑίά65 {π686 ἴῆτες ρυβαῦ θοοκβ οα ἐπε Ῥϑηξαΐθιοῃ 
ῬΉΠΟ α5δοὸ ψυοῖβ νϑυΐοιιβ β'Πρ]6 νγοῦκδ: (1) ὑπ6 Κα 
Μοοῖβ. (2) μοά ογιρπὶβ ργονιδ ἰἔδογ, υυιτῃ ΠΟ τγοπὲ 
ΔΠΟΥΠΟΥ ῬοΟΙς πονν ἰοβὺ, Ομοα οηιμῖδ ἐπεργοδιιδ δογυῖιδ. 
(3) Α ρτγοαῦ γγοῦῖκ ψ Π ἢ νγὰβ ρργθηεν ἱπξοπαθβα ἕο 
ἀο βουηθιΐηρ βἰτηῖαν ἕο ὑπαὺ ἡ Βῖοἢ 1, δοϊαηύί5 αἰα 
αὐξουνναυ 8 ἕου ὑπ6 ΟΠ τἰϑυϊδηβ ἴῃ Πῖ5. θοοῖς 7)6 πιογέλδιιδ 
ρεγϑεομίογμηι, δινα ἴο 5Βῆῃονν ἐμαῦ πὸ οπθ ρϑυβθουξεα ἐπα 
Ψονν5 υιὺποαυὺ βυ ουίηρ ἔγοση ὉΠ6 Ραπίβῃτηθηΐ οἵ αοα 
αὖ {με οπᾶ οἵ μὶβ 1{ὸ, 116 {π6 Ψεν5 τεοεϊνεα ἐμ 
Τουγαγ5. οἵ ἐποῖν νἱσίπθβ. ῬΥΌΡΔΟΪν Πα ἀθαὶὺ ἴῃ ἐπ18 
νὰν ἢ {ΠῸ ολΥΘοΥβ οἵ ϑοήδπηβ, ΕἸδοοαβ, δ] ρα]α, 
δα ΡΙαΐοα, Βαΐ 1Ὁ 15. ον ἐπ βἴουυ οἵ ΕἸδοοῖιβ νυ ἢ 15 
αὖ 4}} [ΠΥ ρυθβουνϑα ἴῃ {ῃ6 “ἀυογδι5 ἢ ]ασοιηι πιὰ ἐπ 6 
Τρραίο αὐ (ἰαἴμι. Τὸ ουἹα ἀρρθδν ἐπαῦ ἔμθυθ 6 6 
ΟΥ̓ ρΊΠΑΙν ἔνα Ῥοοῖκ5 ἰπ ὑΠῖ5. τοῦς οἵἩ ψῃΐοἢ οπ]ν ἐπ6 
ὕνγο τηϑηθὶοπθα ἢὰνα ΒΘ θη ργθβοσνϑά. 

Απούμοῦ νοῦς ΡΟ] 5 Π6 ἃ βαραγδίθὶν ἰ6 π6 1)6 
φγουϊαορέϊα, ΟὨΪΥ ἴουπα πον πὶ Αὐτηθηΐαπ, νυν ἢ 15 

ΧΙ 
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αἶδο ἐῃ6 οαβθ νυ τ ἐΠῸ 1)6 Αἰοχαπάνγο οἰ φιιοί ργοργίαηι 
γαϊϊοπθηι ηιία απῖηιαϊδα μαδοαπέ. 

ΕἾΠΑΠΥ ὕνο ῬΟΟΚΒ, ΠΟΥ ΟἾΪΥ ῬΑΥ 4 }ΠΥ ργθβουνϑᾶ, 
ΡΡΘδν ἴο ἤᾶνε Ὀθθι δπ δα ἐῃη6 Ὕποθετικά πα {Π6 
1 φήοποο 9 ἐμ «}06᾽05. ὙΥΒεΙμ ον ἐμ 656 σουα ἔνγο Οὐ ὉΠ 6 
Βθοῖὴβ ἀουθέξα!. ΤῸ {π686 τηοϑὺ οὐ ἶοβ δαα ἃ Ἰοῃρ 
ῬΟΟΪΚ, 5.11] εχίαηῦ, 1)6 υἱέα οοπέοηιρίαίίυα, οἰνίηρ' δα 
δοοουηΐ οὗ {πΠ6 Τπεγαρθυΐδο ἴῃ Ερσγρὺ, θαΐ ὑπο γα ἀγα 
511} ἃ ἔδυν ψγῇο ὑβίπκ ἐπαὺ {15 5 ποὺ ἃ σεπαΐπα ψουΚ 
οἵ ΡΠ1ο. 
1 Π106 β6θὴ ΡΥ σοτηρϑυίηρ {Π|15 1150 οὗ [Πης νυ πρ5 
οἵ ῬΏΠο στ ἢ ἐπα τοίεγεποθβ τηδάα ἴῃ Τὰ αβθ οἷα 11. 18 
ὑπαὶ ἘλαβαΡῖπ5. μδ5 τϑξεσυθα ἕο ἐπα σγθαῦθυ παταθον οὗ 
τ τηρ5 οἵ ΡΉΠΟ βοὴ ἀγα 5.1 ἜἊχίδηδ, θα ἢς Πὰ5 
οοηξαβοα {Πδ6 οτάδι οὗ ἔπ6 θοοἹκβ 50 ἐπαὺ 1 νγε ἀϊὰ ποὶ 
ῬΟΒ5688 Οὔπου ἱπξουτηδίϊοι 1 νγου]ᾶ 6 αυΐξα ἱτηροββῖ0]8 
ἴῸΥ ἃ5 ἴο τϑοοηβέσιιοῦ ἐπΠ6 τοϊαϊίοι οὗ ῃ6 5}- 0165 
ΒΟ Ἐυβαθῖπβ αποΐθθ ἕο ἐπ στοαὺ αἰνίβίοηβ ἰηΐο 
ΒΟ ἢ ῬΉΪΠΟἾΒ. νου Κ5 τΘ ΠΥ [411]. ΤῊ τηοϑῦ ρυόρδθ ]ς 
ΒΡ ΘΟ βϑυοη 5 ἐΠπαὺ οὗ Ὧν. Τιαν]οῦ, πὸ ὑπίηκα ἐπαὺ 
Ἐλιβθ 5 πανν ῬΉΙ]Ο ΟἾΪΥ ἐΠγοῸΡ νο]υπηθ65 οὗ ὑγαοὺβ 
ΠΟΙ γο Ὲ ρυ βουνά ἴῃ {π6 ΠΙΡυαυΎ αὖ ὕδεβαγθα, ἀπ 
ὑπαὺ Πα οορίεα ουΐ ἐπα {0165 μουν ἀἸνγαγϑ τεοορ- 
 Ὠἰχίηρ' {Π6 γτο]αϊοπ οὗ οπα ἐγδοὺῦ ἴο δπούμου, βείηρ 
Τ5]6 ἃ ὈγΥ {πε δοοίἀεηΐβ οἵ Ὀἰπαϊηρ (5666. Πάνου, 
᾿Ἐπδοδίαπα, ΡΡ. 138--145). 

ΤῈ Γ]]οϑὺ πα Ῥεϑὺ βουγοθθ οἵ ἰηξογτηδίίου. οἢ 
ῬΆΠ]ο᾽ 5 νυ υηρ5 ἀὺα Ἐ. Βομ ἄγου, Οἰδολίολίο 65 7 ἀἸδοΐθ5 
Γοίϊος, 6ἃ. 4., νο]. 111. ΡΡ. 688--716 ; {πΠ6 Ῥγοϊθρούηδθηα οὗ 
Οὐἤπ «πα ΨΥ ἐπα ]απα᾿ 5 οδαϊτίοπ, δθα ὑπῸ αὐίϊοϊα ἴῃ 
ὑπ6 Π οἰϊοπαγῃ ὁ} (Ολγίδίλαη Βιίοργαρῆψ. ΤΠ ἔσο 
1165 ὺ δαϊθίομβ τα Μδηρου, Γοπάομῃ, 1742, πα ΟΠ 
δα ὙΥεμα]δπηα, Βου]η, 18906--101δ, ΜΘ ἢ ἱποῖαε5 
Θνουυὑῖηρ Ἔχοθρὺ {πε ἔγαρτηθηΐβ, ἔου πο ΜδηροΥ 

ΧΙΠῚ 
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τηδὺ 501} θὲ οοπϑουϊίοα, δἀπαὰ ὑπ6 Αὐτηθπίδηῃ ἰοχὺβ 
ῬΡΠΘΠΘα ὈῪῚ ΔΑυοβμον, Ῥαγαϊροηιόηα Αγηιόπα, 1826. 
ΤΠΘΥΘ ἰ5 αἶθὸ ἃ να]θδθ]ς οαἀϊίοη οὗ πε 126 υἱέα σοη- 
ἐογιρίαἰζυα Ὀγ ἘΝ. ὦ. (οπγθθαγα. 

ΟἸοηιθηξ ὁ Αἰοχαπάνια. ---- ΟἸεταθπῦ οἵ ΑἸθχαπασία. 
νγὰ5. ῬΥΌΟΡΔΌΪΥ ῬοΥπ ἴῃ ὑπ τηΐα]6 οἵ ἐπ βϑεοομᾶ. 
οδηΐασγ. Αοοογαΐηρ ἕο Ψυ] 5 Αὐγίοαπαβ, αποϊθα ὈΥ 
Οδάγεμιβ, μ6 οᾶπηθ ἰηΐο ἔατηθ ἴῃ ἐπα τεῖρῃ οὗ οτ-, 
τηοᾶπ5 (4.0. 180--108) ἀπα {πες (λγοηπίοοῃ οἵ Ἐμιβε θῖα5 
ΔΡΡδυθη νυ δβδίρηβ ὑπΠ6 ἀαΐς 108 ἴο Πὶβ ογαϊηδύοπ 85. 
Ῥγοθρυίευ. Ἀοοογαϊηρ' ἰο Ἐπιβοθῖαβ, ᾿γαθραγαίίο ουαη-᾿ 
φοίϊοα, ἰϊ. ἃ. 64, 6 νγὰβ οοηνοσίθα ἴο (ἢ  βυϊαηῖον ἔγο πα 
ποαϊποηΐϑυη δ Πα νγὰβ ποὺ θοῦ ἴῃ ἐπ6 ομυγοῦ, αἀπᾶς 
δοορογαϊηρ το ΕἸΡΙ ΡΠ δηϊα5. 15. Οἰγιρίαοα νὰ5. οἰαϊτηθα 
ὈΥ Αὐπμοπβ 88. ΜῈ} 88 ὈῪ ΑἸθχαπάγία. Ηδ ἰγανο]θᾶ 
τη ἢ ἴῃ ἐπ δαβὺ, δπα τονγαγάβ {πΠ6 δπᾶ οὗ πε βεοοπᾶ 
σοηὐυσΥ ᾿δϑοδτηθ Ποδα οὗ ἴπῸ οαὔθοπθῦϊοαὶ! βοῆθο] αὖ 
ΑἸοχαπᾶσία. Ηδθ ἀρρϑᾶγβ ἴο πᾶνε του γϑα ἔτοσα ρα] ς. 
πἴῆθὸ ἴῃ ΑἸεοχαπάσγία αυσίηρ ἴῃΠ6 ρεουβαουῦοι ΠΑ͂ΘΥ 
ϑθνασιβ, Α.Ὁ. 9202 Εἴ Αοοοτγαϊηρ ἕο ἐπθ Ἰοέξεν οὗ 
ΑἸδΘχδηάου,, ψΠο γγὰβ Ὀἶβθορ οἵ  Θυαβδίθιῃ ἰπ 919, ἀπα, 
ψ τοῦθ ἀρουΐῦ 211 ἔγουη ρυΐίβοι ἴο ὕΠπ6 ομυτ ἢ αὖ Απύϊοοῃ,. 
ΟἸεμαθηῦ μα θθθὴ Ἰἰνίηρ' ἴῃ ἴη6 (δρρδάοοίαῃ δοϑασθα 
δα ταιϑὺ πᾶν 66 51] αἰΐνα ἤθη μΠ6 ψτοῖθ, ἃ5 6 
γνγὰβ5 βοίπῃρ ἴο ΟΑΥ ΑἸΘχαπάου 5 Ἰοϊζου. Ασοοογαϊηρ' 
ἴο ἃ ᾿ἰαῦθι. Ἰθῖζου οἵ η6 βᾶῖηβ ΑἸθχάπάθυ ἴο Οτίροπ 
ΟἸειμοπὺ αἰδα βοο αὐτου {Π|5, ον ὑΠὶβ8 βθοομα Ἰθ ον, 
ΠΟ ἢ οαπ ΠαγαΪν 6 Ἰαΐθυ ὑπδῃ 917 ἃπα πᾶν Πᾶνα 
Ῥδθη δαυ]θυ, ᾿π 0} 165 ἐπαῦ Π6 νὰ ἀθδά. 

ΤῊΘ Ἰδὲ οἵ ΟἹουπθη 5 νυ! ΠρῈ 15 σίνθη Ὀγ ΕὐαΒ  ὈΪα5, 
Η.Ε. νὶ. 15. Οὐ {πο86 ἴο ψνῃίοῆ ἢ τοίου ἴῃς Προ-, 
τρεπτικός οΥἩ Μαἠπογίαϊίοη ἰο ἰδ Ογοοῖδ.5 15. Θουηρ] οὕον 

1 Θποϊεδα ἴῃ Ἐπιβο ἷπ5 νἱ. 9. 6. 
2 ΤῊϊΪ5 πα ὑπ (το αὖνο8 βαϊυθένν" ἀὐδ ἰγαηβὶαϊθα ὈΓ 

σα. ὟΥ. Βυϊίευνόουίῃ ἴῃ ἐπα Το ΟἸαββίοαὶ ξθγανν, 

ΧΙῈν 
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ΡΓοβευνοα δἃ5 15 αἷδο ὑπῸ ΠἼἊαιδαγωγός, οὐ [γηδίγμοίογ, 
ΠΟ ἢ ἴα ἴῃ ἔπγοα θοοΚβ. Πθθα ὕννο νου Κ8 βθθμ ἴο 
πᾶνε θθθη ἰπΐοπᾶθα ἃ5. πῸ6 ἤιθὺ ὕνο ραγὶβ οἵ ἃ 
οοηποοίεα βου. ὙΠῸ ἢγθὺ, ὑπ6 Τ]ροτρεπτικός, 468]5 
τνὶτἢ ὑπὸ Τορὸβ ἴῃ γοϊαύϊοη ἕο {πῸ οοπνουβίοι οἵ {Π6 
μοαίποη ; ἔπε Π}αιδαγωγός αἰ5ο ἀ68]5 ψττἢ ἐπα Τιορὸβ 
Ῥαυὺ ἰπ τοϊδ ϊοη ἴο του! ῦν ; ἀπα {πὸ ὑπγαὰ Ῥοοὶς νγὰ5 
ἰηϊοπάδα ἴο 468] ψἱτῃ ὑπὸ ΤορῸΒ 858 ὕπ6 ἴθδοπου Π0 
Ἰηϊαὐοα τηδὴ ἰηΐο ἔσὰς Κπον]θᾶρο. [ΠῸ 15. ῬΟββίθ]6, 
Ῥαΐὺ ἔαν ἔγοτη οουΐαΐῃ, ἐπαὺ ἔπ 6 Στρωματεῖς 1 τηδηὐ]οπδα 
Ὅν Επιβεθῖιβ πα 5011 ρδυῦ!]ν ῥγθβαυνθα τοργθβθηῦ 
{Π|5 Πϊγα νο]υτηθ. 

ΟΥ̓ τς οὐμοὺ ψψουῖκβ τηθηὐοπθα Ὀγ Ἐμιβθρῖα8. ΟὨΪΥ 
Τγαρστηθηΐβ ἀγα ἔοαπα δχοθρὺ {Π6 5118}} ἰγθαιβα πον 
ἃ5. Ομ αἀἴυδ5 δαϊυδίι!. 'ΓΠ 6 1ο85 οἵ {πε Πγψῳροίψροϑδε5 5 
θ ΟΥΘΔΟΥ ἴο ΡῈ τεργοίθα, θαΐ ἴῃ δαἀαϊίίοπ ἴο {Π6 
ααοϊαϊίομβ ργεβϑεσνοα πὶ Ἐπαβερῖαβ ἴἤγαθ οὔμοὺ ἔγαρ- 
τηθηΐβ ἢανα ΒΘ θη ὑπουρηῦ ἴο πᾶνε οὐἱρῖπα!]ν θα]οηρ θα 
ἴο ἔπεα. Ἴπεθα τα {π6 Μιαοογρία Τ᾽ δεοαοίϊ,2 16 
Ἐοΐοσαο ργορλείϊοας, ἀνὰ ἴΠ6 “αἀμηιδταἰϊοηε5 ἴῃ ορίδίοία5 
οαποηίοαδ. Τὺ ἢδ5, μουγανοῦ, Ὀθθη βυρροβίθα ὑπαὺ ὑΠ6 
Ἐχοονρία Τ᾿ μποοάοίϊ το} Ὀδοπρ ἴο {πε εἰρη Ῥοοκ 
οὗ π6 Στρωματεῖς. Ιπ ΔΗΥ͂ ο856 {Π6Ὺ 816 νευῪ νδῖὰ- 
8016 ἱηξογγηδίϊοι 85 ἴο ὑπ ὑθδοῃίηρ' οἵ Τπθοάοῖαβ, ἔῸΥ 
ἔμεν βεοῖα ἴο τεργθβθηΐ ὕπ6 ποΐθϑ γΒοἢ ΟἸδπηθηῦ μὰ 
ταδάδ τῖμου ὑπδῃ ἃ Πηϊβῃδα ᾿ὔογασν Ῥυοαποίίοῃ. 

ΤΠῸ Ῥεϑρὺ εὐἀϊτῖ΄Άοι οὗ ΟἸειηθηῦ 15 ὑπαὶ οὗ 5 8] 1, ἴῃ 
Τὶο σγἱθολίδολοη, οἠγιοεϊολοη δολγ  δίοϊζον ἀἰ6 7 θγδίθη ἀγοὶ 

1 Θροιηθίϊηθϑ οα]]6α δέγοηιαία: ἴπΠ6 ψουα τηθ8Π85 [6 γᾺ}}ν 
“ἐ ραϊομ νου " ἃπα Π6Π6 6 “ Τη 56 6114 165.᾿ 

2 ΤῊϊΪ5 ἀρρϑᾶῖβ ἴο πᾶν ὈδῸΠ ἃ ΟΟΙ ΘΔ οἡ 56θοϊθα 
Ῥαγῖβ οἵ ἴῃς ΒΙΌ]6. 

3 ΠΤ οδοίιι5 ψὰ5 ἃ (ἀὐποϑίϊο οὔ ὑπ Νιθπεϊπίδη ὅς6Π00], ΠΌΤ 
ψΠο56 υΥἰ τ ρ5. ΟἸειηθπὲ τηϑᾶδ ἃ 56 γῖ65 οἵ δχίγαοίϊβ ψ ἢ {πα 
ἱπηἰθηϊίοη οἵ τοίαϊπρ' ἔμ θπη. 

χὶν 
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αλγἠιιάογίο, ἰδθυθα ὈγῪ ὑπ Βοιυ]η Λοδάθηγ. ὙΠῸ 

ΡΨ. ΎνΥν 

που. 

ἴῆγθα νοϊαπηθ5 οοπἰαϊηίηρ' ὑπ6 ταχὺ δπα ἱπιγοδαούϊοπ.. 
οἵ ὑπῖ58 δαϊῦοη ἅτ ΡΠ 5Π6α ἢ ὑπῸ ἔουσῃ νοϊατηθ, 
νυ ]0ἢ πὰ5 ποὺ γοὺ ἀρρϑαγεά, ψ1}} οοπϑαϊη ὑΠ6 ἱπᾶθχ 
Δα βοὴ δααϊοηαὶ αἰἰθθδουζαϊοηβ, θα ονθὴ ἃ5 ἴὃ 
βύδπι 5. 5 Δ Π]1η 5. δαϊυου [ακο5 {Π6 ρ]δοα οὗ 41} οὐῃιθυβ. 
Εὸν {πα συγ οὗ ΟἹουηθηὺ βρθοῖδὶ γθἔδγθποθ 5μοι]α θ6 
τηδάθ ἕο ὑῃε υυϊθίηρβ οὗ ἀθ ἕδγβ, ββϑρθοίδ!ν Πΐβ᾽ 
ΟἸόδηιομέ ἀ᾽ Αἰοααηπαγίο, 1808 (866. αἷβδὸ ὅπ6 αὐέϊοϊα οὔ 
ΟἸομηθηῦ οἵ ΑἸθχαμπᾶνία ἴῃ Ηδύηδοῖς᾿ 5 Οὐγοποίορσιος 
νΟ]. ἴΐ. Ῥρ. 1 66). 
Ηοροϑίρριιο. ---- ἨΘρ ΒΙΡΡαΒ ἀρρθᾶγβ ἴο ἢᾶνε Ῥθεπς 

οὗ Ηδρτον θἰγίῃ (βερίαθ, Η.. ἵν. 22), θὰῦ ἔπαγε 
8 ΠῸ δυάθηοθ ννμθύμου ἢ νγὰ8 Ῥουπ ἃ ( γβυϊδη ΟΥ̓ 
οοηνογίθα ἔγομη «παδίθη. Ηδ οεγίδίην νἱβιτθα, ἀπα 
ῬοΥΠαρ5 ᾿ἱνεα πῃ Βοιηθ. [1 Ἐππβορίαβ τηθϑηθ ἴῃ ἐπα 
Ῥᾶββαρα γοίευγθα ἴο ἐπαὺ ἢ ᾿νε ἀπὲ} τῆς εἶπας οὗ 
ἘΠοαΐποσι5 ἢὶθ ἀθαΐῃ ταὰδὺ πᾶν θθοπ Ρεΐνεοη 175 
ἃ 189. ΤΠα ὈοΟΚ ἔτοιη ψπΐο Ἐπ αβοἷα5 ἀουϊνοα 
το ἢ οὔ 15 ᾿π ουγηδύϊοη ἃ5 ἕο ὅπ6 θᾶυῖν ομυγοἢ τγὰβ5 
δηὐ 16 Πέντε ὑπομνήματα ἐκκλησιαστικῶν πραξέων, 
Μῖυε Ἴγεαίίδε5 οὐ ἐδ Αοἰ5 ὁ, δε (σοῦ. ΜΝ Βοῖμου 
ὑΠ18 νγὰβ δὴ ογδυθα ΠΙβίοΟΥΥ Οὐ ἃ οο]]δούίοη οἵ τηΐβοε]- 
Ἰαπθοιῦιβ ορβουνύϊοηβ οδηποῦ θ6 ργονεά, θυΐ ἐπε Ἰαϊθον 
ὙΙΘΥ 18. ΠΟΤ ἀΒΌΔ]]ν Πα], ἀπα π6 τποϑὺ ῬυΌ 8 ]6 
ὉΠΘοΥΥ ἰ5 ἐμαὺ οὗ Του, ῃὸ ἐΠῖηκ5 ἐμαὺ ἐπα ὑπομνή- 
μᾶάτα ΜΕΥ 8 δροϊορούϊο ψουὶς ΒΙ ἢ Οἱ οοπίαϊποα ἃ 
ἔενν βοαυδιευβα υθέδυε ποθ ἕο ἢϊϑύουυ. ϑόοῖιθ δοη 50 
Ῥαουοα! αν ἃυῖβθϑ ἔτοσα ὑπ6 ἔδοῦ ὑπαὶ ἴῃ ἃ σϑοθηβίοι 
οἵ Φοβερῆιβ, οἵ σῇ ο ἃ Τιαὐΐϊη νουβίοη ἃρρθαυθα ἴῃ 
π6 ΠΡ οαπύαχγ, ὑπΠ6 πᾶῖὴθ ““ ΨΟβΘΡ 5 ̓᾿ νγὰβ βρεὶξ 
“ἩΘρ βρριιβ.᾿ 

ΤῊΘ οχίδμπν ἔγαρτηθηὺβ οἵ ὑπ σεπαΐπο Ηδροβίρριιβ 
οδη ΡῈ ἔουηά ἴῃ Βουΐῃ, Ποῖ. ϑαον. νο]. ἱ. Ρῃ. 907-219, 

ΧΙνὶ 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΛΤΙΟΝ 

θα τηοσα ἔᾺΠ}νῪ ἀπ τυ ἱ ἢ τηοτα οοπαρ] δῖα γθέεγθποα ἴο 
ὑπὸ δυνπουϊ 65. ἴῃ νου 5 μδοϑίαπα, ΡῬΡ. 98-107, 
8:4 ὑΠ6 Ῥγοθ] 5 οομπθοῖθα νυ τἢ Πῖτη τὰν Ὀ6 βὑπαϊοα 
θεϑὲ ἱπ ὑπαῦ ψνοῦκ δηα ἴπ ἐπα αὐὐϊοϊοθ ἴῃ Θια 5 
Τιοϊοπαγῃ ο7) Οἠγιδέϊαη, Βιοργαρὴῳ ἀνὰ ἴθ Ἠουζορ᾽ 5 
δαϊ- Εποψεϊοράϊο. 

Βοοκ ΠῚ.---Τὰ {πὶ5 ὈΟΟΚ «οβορῆβ. τοπλαΐπθ ὑΠ6 
οὨϊο βοῦυτοα οὗ ἱπίοστηδίίοη ἀροὰῦὺ {ῃ6 Ψ6νν8, νν 1] 6 
Ἡδροβίρραυβ δπᾶ (Ἰδπθηΐ αὐὸ ἄγανγη οὴ ἴου ὑΠ6 βίου 

ΟὟ Ε ΟΒύτο ; θυ Βεϑἰθοτποίη Ραρίαβ, Οδῖπβ, ΟἸεσηθης 
οἵ ἤοτηθ, πᾷ Τρηδίϊιβ ἀγα αποἰθα οὐ γϑἔευυθα ἴο. 

Ῥαρῖα5.---Ῥαρίαβ δοοοταϊηρ ἴο Ἐαβθθῖα5. (11. 86) 
γγὰ5. Ὀίβπορ οἵ ΗϊογαροΙβ, θαὺ γα ἀο ποὺ πον {ΠῸ 
δχδοὺῦ οῃτοποίοου οἵ Πῖβ 16. ἱχϑπαθὺβ (4ἀυ. λαεγ. 
ν. 88. 4) 5805 ὑπαὺ μ6 νγὰβ ἃ οοτηραπίοῃ οἵ Ῥοϊγοαρ, 
δια Π6 15 αυοϊεα Ὀγ ΕΒ Όῖα5 (11. 80. 9) 85 οἰ δἰτηϊηρ' 
ἴο πᾶνε βθθὴ πε ἀδυρῆτζοιβ οὗ ΡΏΠΙΡ ὑπ6 Ἐὐνδηρο] δῦ, 
50 ὑπαῦ ΠῈ οδῃ ΒΟ ΙΌΟΙΥ Πᾶνα θα θη Ρόσῃ ἰαἴου ἔπδῃ {ΠῸ 
64 οἵ πε ἢγϑὺ οσδηΐασυ. [ΪἋἢ οπμα οἵ {πῸ ἔγαρτηθηΐβ 
οὗ Πῖβ. σγουκ ργεθεσνοα Ὀγ ῬΏΠΠΡ διαοῦῖοθβ (εαἀϊεα Ὀν 
Τε ΒοοΥῖ ἴῃ 7 αίο εν {ὐηίογδιοἠιηρθη, ν. 2) μα στ ευβ 
ἴο {πε Ῥε]ο  ἐμαῦ ἔποθα ποτὰ ΟἨγἱϑὺ ταϊβεα ἔτοσα ὑΠ8 
ἀεδά ᾿ἰνεα “απ } {πῸ6 ἀϊης οἵ Ηδασνίδη,᾽ 50 ἐπαὺ 8 
οδῃ ΒαΥαΪγ Πᾶνα υυϊ θη δϑυ]ου ὑμαπ 140... Οπ {πε 
οὔπου παπᾶ, ἃ5 ᾿στϑπαθὰβ ταραγα θα Πίτη 88 Ὀθ]οηρίηρ, 
ἴο ἃ ρᾶϑὺ σοπογδίϊοι, ἢ6 οι ΒΟΥ ΟΙΥ Πᾶνα νυϊίθη 
Ἰαΐεὺ ὑμαπ 160. Τῆυβ ἐπε τηϊάα]ς οὗ ὑπῸ ββοομα 
ΟΘὨΤΟΤΥ ἴθ ῬΥΟ ΔΌΪν πα ρϑυϊοα αὖ ψῃίοῆ ἢ ντοῖβθ. 
ΗΙ5 ψουΐ,, ἔγοτη νυ ίοῃ Ἐμαβε ία5 απαοῦθβ, ννὰθ δα 16 
Λογίων κυριακῶν ἐξήγησις. ἰὐπέογ απαίεϊν ὑπΠ6 ῬΟΟΚ 
5. ἰοβῖ, δῃᾷ πὸ οὔθ Κπονβ ψγνῃαὺ ἔῃς6 {{{1Π6 Τηθϑη8. 
Λόγια σ'ΘΠΘΥΔΠ]Υ τη θδη5 “ΟΥ̓ΔΟΪ65,᾿᾿ Δ Πα 15 ἔγθαπθηῦν 
δε οἵ πε ΟἹα Ταβίαγτηθηΐ, αὖ [Ὁ τρηῦ ΡῈ υδεα οὗ 

1 Ἡδατίδῃ τεϊρπβα ἤτοι 117 ἴο 1357. 

ΧΙΝΙΙ 
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δωδ. 5.» «. 

[π6 ἐθδομίπρ οἵ 9685. ΤΠῸ ααοΐαιοη οσίνοη ὈΥ 
ἔλαθ θθῖαβ 11. 80, Ἡν ΐοἢ ταν οοπλο ἔτοσα ἐπα ργθΐαοθ οἵ 
Ῥαρίαβ, βυρροβίβ, θα ἀοθβ ποὺ ρύονθ, ὑπαὺ ὑπὸ {{||6 
580] θὲ ὑγδηῃϑαιεα Ογαοῖος 7 ἐλ6 Τ],ογὰ ταῖμποὺ ἐπαπ 

Ογαοίος αϑοιί ἰδο ]ογά. Πα 1ὖ 15 υποργίαΐϊῃ μοῦ 
1 νγὰ5 ἃ ψοΥΚ οα ἔπε ἱπἰεγργεϊαϊίοη οὗ ἐς ΟἹα Ταβία- 
τηθηΐ Οὐ οἡ π6 (ο5ρ615 οὐ οἡ ἐγδαϊῖομβ Ὀθ πα ὑπῸ 
ΟὐΒρεῖβ. ὙΤΠοῦθ 18 δὴ Ὁπουτηοιιβ ᾿ἰξογαΐαστα οα. ὅπ 
Βιθ]6οῦ, θαὺ ταοϑὺ οὗ ἴὉ ἴθ. ἴῃ ἐπε ἱπίογοϑίβ οἵ βοῖπθ 
ὑμδθουυ οὗ ὑπ οτἱρίπ οἵ πῈ ϑυπορεϊς (οβροὶθ ἀπ 15 
δἰτηοϑῦ ψουΐῃ]655. ΤΠ οἰδαγοδὺ ἀπα θαϑὺ βίαϊοιαθπξ 
οἵ {πὸ ἔδοὺβ ἰ5 ἴη Ηδυηδοὶς᾿ 5 Ολγοποϊορίο, ἱ. ῬΡ. 8556 δ, 
δια οἡ ἐπο ᾿ητογργοϊαϊίοη οἵ {πὸ ααοξαϊίοι ἴῃ ΕΒ 6 ὈΪ]8, 
Π.Ε. τ. 89, Ἰδοῦ Ομδρυλδηβ οΐπ ἰδε Ῥγεϑδυίεν 
(Οχίοσά, 1910), 15 Ῥϑου δυν ᾿πιοϊα ἀπᾶ ὑμογοὰρ. 

ΟἸορηιοηέ ο7᾽ Ποηιο ἀπά ]σηπαίζιο.---Βοῖῃ {Π 686 νυ τ 8 
Πᾶνε Ἰοῖῃ εχίδηξ σγουκα ννῃ]Ο ἢ ἀγα ῬῸΠ 5Π6α ἴῃ ἐπ6 
ΤῈ ΟἸαββίοαὶ Τάργανν, 716 Αροϑίοίϊο Τ᾽ αἰλεγ8, νοὶ. 1. 

(αἴι.---Νοϊῃϊηρ 156 Κπον οὗἨ Ἀΐπη δχοορὲ ψνῆδὲ 
Ἐαβ θ᾽ 5. 6115. τ, θαὺ Πῖβ. υυϊεηρδ πα ΐ5. το] οι 

ἴο πε ΑἸορὶ, ψγῆο το]θοϊβα {πς οβρεὶ οἵ Φομη, μᾶνα 
Ῥδϑη {πε βυθ]θοὺ οἵ δὴ δχιθηβῖνα ξεγδίασα, ἕο ψ ῃῖ ἢ 
1Π6 Ἰαϊοϑὺ ἀπ τηοϑὺ ἐμπογοιρὴ οοπ νυ θη 18 τηδᾶα 
Ὀγ Ο. βομηνίαν ἴῃ δὴ οἰαβογαῖθ Δρρεμπαϊχ ἕο ἢΐβ 
οαϊίοη οἵ ἐπ ““ Εἰρ᾿βίοϊα Δροβξοϊογαχ ᾿᾿ ρα 5864 ἴπ 
1019 85 Οαδορτγἄονε «}065κιἴπι 7 ὁαίο πα {)ηἐογϑιοἠισισθη ΧΙ], 
Βοοκ ΙΥ͂.--Τὴ ἐπ ἔουσίῃ θοοκ Τπυβεθῖαβ ἀ6α]5 τ ἢ 

186 Ἰαδὺ γθθθ] οι οἵ ἐπα «96νν8, τϑίευυίηρ ἴοὸ Αὐῖβέο οἵ 
Ῥα]1ὰ, ἢ τῃ6 Αροϊορ ϑὺθ οἵ της ἐπε οἵ Ηδαγίδη, 
ἢ {πΠ6 (ποβύϊοβ οὗ {Π6 βϑθοοπα οδπΐασν, τ «ΤΠ πϑεϊπ 
Μαγύγυ, ἢ ῬΟΙΪγ ΟΡ ἀπα οὔμοὺ τηαυέγυβ, ἃπα ] ἢ 
Ταϊίαη. [Ι͂π ὑπ6 919ὺ οπαρέθυ ἢ6 οίνοβ ἃ ἰδὲ οὐ ἐπ6 
ΟΠ ΘΕ ΟΠ νυ ϑυϊδη νυ δουβ οὔ ἐπ ἐἴτηο οὗ Μάγοι ΑΌγο ἴα5. 

Αγιδίο ὁ Ρεϊϊα.---ἶτι. ΠΙδί. Ἰποοὶ. ἵν 6. ἘλαΒΘ 5 

ΧΙ 



ἀδβουῖθεβ {πὸ Ἰαβὲ υγαν οὔ ὑπὸ 7 νν8 ἀραϊποῦ {Π6 Βουηδηβ 
ἴῃ Α.0. 182. Ηεὸ τοΐευϑβ ἴο ἐπε δοοοιηῦ ρίνϑη Ὀν Αὐϊβῖο 
οἵ ῬΡε]]ὰ. Πα παΐαγαὶ ἱπξουρυοία οι ἰ5 ἐμὰ Αὐἱδίο 
Βα υυϊδίεη ἃ Πίβίουυ οἵ {15 ἔπταθ. Βαὺ πούῃϊπρ' 15 
Κπονη οἵ Πίτη Ἔχοορὶ ἐμπαῦ ἴῃ ἐμ βθυθηΐῃ ΘΠ ΠΤῪ 
Μαχίταιια ἔθ Οὐμἤθϑβου βᾶγϑ ὑπαὶ Αὐἱϑίο στούα {Π6 
Τϊαϊορια οὔ ἀβοη ἃπα Ραδρίβοιιβ, νυ μΐοἢ νγὰβ ταθηὐϊοπϑα 
Ὀγ ΟἸειηθπηὶ οἵ ΑἸοχαπαάνα, ψηῸ βθϑῖηβ ἴο πᾶνε αὐὐτὶ- 
Ῥυϊεᾷ [ὁ το {λι|κὸ ἐπε Ἐνδπηρο δῦ, ἐπουρὴ ἐπα ταχὺ οὗ 
15 βἰαξοιηθηῦ τηᾶὺ ΡῈ οοὐιρῦ. [ὃ ἰ5 ὑπογυίου 
Ῥοπβίθ]6 ὑπαὺ Τὐυβθ ῖπβ. ἰδ σπου οΙγ γϑξουτίηρ [0 ΒΟΙῚ6 
γοίοσοποα ἰπστοαποθα ᾿ηΐο {15 Ἰοϑὺ Ιαίοριιθ (866 
Ηδυηδοῖκ, ΑΠολγιφεϊολο Τα ϊογαέμγ, 1. ῬΡ. 92 Ε{.). 

Θμκαάγαΐιι5. ἀπά Αγιδίϊα68.--- ΕπαβΘ ὈΤι15. τη 05. ὕννο 
ΔΡοΙΪορ ϑὺθ οὐ {πες γτεῖρῃ οἵ Ηδατίδη---Οὐδαγαύαβ. πα 
Αὐίϑιαθθ. ΤΠῸ ψοῦκ οἵ Θαυδαγαίιβ 15. Ἰοϑύ, θαὺ {πῃ 
ΔΡΟΪορΡῪ οὗ Αὐ ϑύίάθβ. μὰ5Β. θθθὴ γϑοθηῦγ αἰβοονουϑα, 
ἐβουρἢ ἴῃ δη ἱπηρογέθοῦ οοπαϊίοη. Α ϑ'γγίας ἔγϑηβ- 
Ἰαϊίου νγὰβ ἔουπα Ὀγ .. δηα61] Ηδυυὶβ ἴῃ 1889 ὁπ 

 Μουπὺ δ΄], ἀπ ὃ ψὰϑ ἔπθη γεοορηϊζεα Ὀγ . 
Αὐηϊξαρα ΒΟ ίηβοη ἃ5 οχίϑηϊ ἴῃ αὐδεῖκ ἴῃ {Π6 Βρθθο 
Ρυὺ ἰηΐο ἐπα τηουδῃ οὗ ἐπ ΟΠ γι βυϊαθ ΝΔΟΠοΥ ἴῃ {Π68 
βίουυ οἵ Βαυΐδδτη δπα «οβϑαρμαῦ. ΤῊδ ϑγυίδο πα {Π6 
ΟΥτοοκ αἰθου σον, δηα ἰὰ 15 αἰβραΐθβα ννῃίοῃ οὗ 1Π6 
ἔνγο 15 ΠΘΔΥΘΥ ἐΠ6 οὐἹρῖηα]). Βούῃ ἔουτηβ γα σίνϑη ἴῃ 
δ π66] Ηδυυ θ᾽ 5 “ΤῊ Αροϊορν οὗ Αὐἱϑύϊα 65 ̓̓ ἴῃ 7:65 
απαὰ διεμιαϊοο ῖ.1. Τῆς ϑυγῖίδς, νη ἢ ἀἴοπα Πὰ5 {Π6 {{{16 
οὗ Αροϊοργυ, ϑυρρεϑὶβ ὑπαῦ ὁ ψὰβ δαάγθββθα ἴο 
᾿Απίοπίπιι5 Ρία5 γαῦμον ἐμδη το Ηδατγίδη, θαΐ πε ἑοχὺ 
5. ἴῃ ΔΠΥ οᾶ86 οοὐγαρὺ ἃπα {Π6 Ροϊηὺ 15. ποὺ σουξαΐῃ. 
Ἡδυηδοῖκ 5 Αἰοἠγιδεϊοδο ΓΑ ογ αι ἱ. ῬΡ. 96 Εἴ. ἀηα 11. 2. 
ῬΡ. 971 Ε΄. σῖνεβ πε θεϑὲ βἐαξευηθηῦ οὗ ὑπ ἴδοὺβ ἀπα 
τΤοίευθποθθ ἐὸ οὐμεὺ ῬοΟΚβ, θαὺ ἴο ἔμπθϑα 5ῃου!α Ρ6 
δἀᾶεα Οεβοκοη᾿ 5 Ζηδὶ σγιοολίδολο Αροϊορίοη. 

ἸΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΧΙΠΧ 
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71λε Απορίϊο Τἤγηογ8.----ἰσι δέ. οοὶ. ἵν. ἀπ 11 
Ἰϑυβο οί πυδπεϊοπθ ἐμ ομίοῦ Οποβέίο τυτῖθου Κπονπο 
ἴο Πῖπηι. Ηΐβ ἱπέουπιδίοη νγὰβ ἃρρᾶγθηεν ἀουϊνοα ἴῃς 
τηδῖη ἔτοῖὰ [το πᾶθαβ ὙΠ ῬΥΟΡΑΌΪΥ βοῖὴθ ἀ86 οὗ 
ΟἸειαθπῦ οἵ ΑἸθχαπανῖα, ΗἸρροϊγίαβ, ἀπά ἃ Ἰοβὺ γρουϊς 
([Π6 ϑγπῖίαρτηδ) οἵ «πϑύπ Μαγῦγυ. Τῆδ Ρεϑὲ ταοάοσπς 
ΒΟΟΚΒ ἱπίγοαποίουυ ἴοὸ ὑπ βυθ]θοῦ οὗ ποβυϊοίβτα ἀγα 
ὑποβα οὗ ΓΑρβίυβ (Ἐϑρθοία!]γ Πῖ5 Ομοίϊομ εἰογ ἀϊθοίοη, 
Κεἰτογροδολιολέθη. ἀυια [γ18. δυο ϊο]65. ἴῃ ἐπα Τ)λοϊἑοπαγα ὁ 
Ολγιϑέλαη, Βιοσταρλψ), Ἡυτιδοῖς᾿ 5 μοί θη γε αδΥ ΟἿΑ 
ϑοἠϊολίο ἀε5 (ὑποϑέϊοϊδημιιδ, εαχὰ 1)6 ΕΔ Θ᾽5 Οἰποϑέϊηιιοα δέ. 
Αἰποϑίϊοϊδηιο, Ἰναὺ Τὺ 15. ῬΤΟΌΔΡΙΥ ααίοῖκοὺ ἀπ οογξαίηϊν, 
θε ον το θερίη Ὀγ τϑδαϊηρ' τοπαθιβ, ΗΠ Ρροϊγίαβ, ἀπά 
---αὐὐΐδα Θβρθοί]γ---ἰῆα Μιωοογρία Τ᾽ οοαοίὲ οἵ αἰαῖ 
οὗ ΑἸδχδηατγῖίδ. 

διδοίη Μαγίῳν.---ἀδλτῖη. δοοογαΐηρ ἴο ῖθ οὐπο 
δοοουηῦ (αὖ ἐπ Ῥερὶπηΐηρ οἵ ἢΐβ ἀϊαϊορσιιθ ὙΠ 
ΤΥΥΡΒΟ) νγὰβ θοσπ ἴῃ βδιηδυῖα ἀπα Βθοδμηδ ἴῃ ἢΐβ γουίῃ, 
ἃ ΖΘΔΙουΒ. Ραῦ ἀπδιιοοθβϑα]! βισθαθηΐ οὗ ῬΒΠ]Οβορῆν.. 
Ηδς νψὰβ οοηνογίβα ἴο ΟΠ ϑυϊαπῖογ Ροΐοσα α.0. 18ὅ (πῈ. 
ἐΐταθ ἴο ννπΐοἢ ἐπ6 ϊαϊοριια γθῖθυ8) δηᾶ ἀϊθα ἃ5 Ν 
τ Δ  ΥΤ ἀΠ6ΘΥ «πηΐὰ5 Βπιβύϊουβ, γγΠῸ νγὰβ ρυδοίου ὑΠΘΥ ᾿ 
Μδγοὰβ Αὐτο] 5 θαὔνθθη 168 ἀπα 167. ΤῊ Οὐγοηίοομς 
Ῥαδολαῖο χθβ ἔπ γϑᾶν οἵ Ὠΐβ τηαυ γσγάοιη ἃ5 168, ΜῊ 
{Πο γα 185 ΠΟ Υθᾶϑοῃ γὮΥ {15 5Βῃου]α ποῦ ΡῈ οογγθοῦ. 

Αοοογαϊηρ' ἴο Εμαβοῖαβ 6 ννσοῖα δὖ Ἰθαβδῦ ἕδη θοΌῖκ8, 
οἵ ψῃΐοῃ Πα ρἶνεϑ ὑπο ᾿ἰ5ὲ ἴῃ Πῖδέ. Εοοῖ. ἵν. 18. 2-0. οὗ 
ἔπ686 ὕνο ἅτε οχίδηξ (1) 716 Αροίοσῳ ἰο Απίομίμαδι 
Ῥΐιδ, ἀιὰ (2) 716 1)λαίορειε τοἱίὴ Ἴτυρλο : : Βαῦ ἔμοῦα 
ἰθ. ἃ ουχίοιβ ΟΥΑΙ Ὺ ῬαΖ21]6 ἴῃ οοππθχίοη υνδῃ ἐπ6. 
Αροϊορυ. πὲ ρυϊηϊεα ἐεχὺβ οὔ Ψυϑεϊη (νυ Βίοἢ σταρυθ- 
βϑηῦ ὑΠ6 Ῥαυβ τηδηπβουρὺ, ΡΑτῖβ. 460 οὗ {π6 γϑὰν 1364, 
οΥὗἁ γγ]ο ἢ 411 οὐ ον τηδπιιβουρὺβ ἀΥ6 ΘΟΡἑ65) σίνα ἔνγο 
ΔΡοΪορίθβ οἵ ψπβδυη, δηα Ἰλαιβθ 5. αἶβὸ βἕαξθβ ἐπαῦ ἢ 

] 

ΜΝ οννε δι... ὦ. 
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γγοῦα ὄνγο Δροϊορίεβὲ:. [Τὸ νου] ὑμπογοΐοσα μῈ παίαγα] 
ἴθ οοποΙυαςδ ἐπα γα ρόββοβθ ὑπ6 ἔννο ψῃίοῃ Πυβε 5 
πα. Βιυΐῦ δχοθρὺ ἴῃ Π|ιδέ. Πμοοῖ. ἵν. 16. 1 ΕἔῚ ΠΟΙ 15 
διηθίραοιβ, ΕΒ  θΠπ5. ααοΐεθ5 ἃ5. ὑπΠ6 ἤνθὲ Αροϊορν 
Ῥᾶββθαροθ ἔγουα θούῃ ἔμπα ρυϊηΐεα θοοῖθ. δ ροϊπὲ 
Βὰ8 ποὺ θθθὴ δοιρ]θίοὶυ οἰθαγθα ἀρ, Ὀαΐ 1 βθθυηβ 
ῬΙΟΌΔΌ]6 ἐπαὺ ἐπ6 ρυϊηΐθα ἐοχὺβ τα κα ἀρ ἐπα Ἐπ βείδῃ 
ἤγϑὺ Δροϊορυ πὰ ἐπαὺ ἐπ βθοομα ομθ Κπὺπονῃ ἴο 
ἘβΘΌἷι5 μὰ5 ΒΕ θη Ἰοϑῦ. 

Τῆγοα οὐποὺ μου κβ οἵ { πιϑεϊπ ππθηὐοηθα Ὀγ ΕΒ  Ὀἷπ5 
Ρυγροτί ἴο Ὀ6 ρἴνεη ἴῃ ἐπ6 ρυϊηξεα ἐθχίβ---ἰῃς Ογαΐϊο 
οοηέγα Ογαδοοα, ὑπ (ὐολογίαϊο αὐ Οταεοοδ, απ {πὰ 
1ετιοπαγολία---Ὀυὖ τὸ 15 σα μου Π]ν Π6]α ἐπαῦ {Π656 ἐθχὺβ 
δ Υ6 Βρατίουβ, δη6 10 15 ΠΉΠ ΚοΙγ ὑπαῦ Π6Υ ἀγα ὑμοβα ἴοὸ 
ὙΠΟ ἢ Ἐλιβ ΟἿ π15 γοευβ. 
ΤῊ Ῥεϑὺ δὐϊθίοη οἵ «πϑἰΐϊπ 15 ὑπαὶ οὗ Οὐΐο, 8τὰ 

οδαϊξίοη, 1876. ΠΕ Ρεϑὺ βἰδαξουαθηΐβ οἵ ἐπ6 ταδπα- 
βουϊρὺβ δπα ἐῃ 6 βοο] θβϑι αβϑυϊοδὶ ὑγδαϊθϊοι ἀγα Ὁ Ηδυπδοὶς 
ἴπ ἢῖβ ΑΠολγιδεϊολο ἰδογαίμγ ἱ. Ῥῃ. 99 8΄., ἀηὰ 11. 1 8], 

9174 {, δηα ἴῃ ἔπε 7οαίο επὰ {ὐηἰογϑιιοἠεησοη 1. ἱ. 2. 
ΤῊ τηοβὺ οοτηρ]οΐα αἰβοιιβϑίοη οὐ Ψπϑὑϊπ᾿5 Τθδοῃΐηρ 5 
ΡΥ Οοοάεποιρῆ, «οί Μαγίῳψν, 1028, σΠΐο ἢ 150 
οοηΐαίηβ ἃ ΨΕΙῪ [Ὁ}} ὈΙ ΘΠ ΟΡΥ ΡΥ. 
ς 726 Δοἷς5 οΓ, ἐλε Μαγέρψνε.---Τ Πρ Εἰ αβοθῖυ5. τγὰβ 
δοῦνα ἴῃ οοΟἸἸδούϊηρ ανίάθποθ ἃ5. ἕο ὑπ6 τυ νυ  ὴ 5 
οὗ {πε οαν]οϑὺ ΟΠ ϑἐΐδηθ, δηα τηδᾶθ ἃ οο]]δούϊοη οὗ 
ἀοουτηδηΐβ ἀθϑουίηρ ἔθ (566 Ρ. χὶν) μ6 Πᾶβ βὰγ- 
Ῥυϊβι ρῚν 0016 ἕο ἐ6}} ἴῃ Ηΐβ Ὠϊβίουυ. [Ι͂π ἐπα ἢγϑὺ ἔνε 
Ῥοοῖκ5 ἢ γοϊδίβϑβ ὑπ τηδυγγαοιη οἵ 165 δηα Βίτηθοῃ, 
1ῃη6 Του 5. Ὀγοίμουβ, θαΐ Πὶ5. ἱπίουτηδίζίοη. ἰ5 ἔτοτα 
Ἡδρεβῖρρυβ; δ αἰθοὸ τηθηξίομυς ἐΠ6 τααγγγαάοια οὗ 
Τ ΘΙ βρμοῦιβ, Βίθηορ οὔ ἔοι, Ῥυθ]ῖαβ, Βίβμορ οἵ 
ΑΥΠΘπ5, Ἰσπαίίι5 οὐ Απίϊοοῃ, «[ἀϑὲΐη, Ῥεο]θμηδαι, 
Ταοῖΐαβ, πα ϑαραγίβ; Ὀαδ Πα σῖνεβ πὸ ἀθίβι]β ἀπ 

. Ι 
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ΒΘ θιὴ5 ἴο πᾶνϑ ἤδα πὸ ἀοουτηθηΐβ ἀθουὲ ἔμθυα, ἐπουρηςς 
ὑπὸ Αεἰα οἵ Ψαυδύϊη τὸ δχίδπῦ ἴῃ ἃ ῬυΌΡΑΌΙΥ σοπαΐπθο. 
ἔουτη. Ηδ μαὰ {πὸ Αοία οἵ Ῥοϊγοερ, οἵ Ῥιίοπίιιβ, οἷς 
Οδεριιθ, ΡΑΡυ 5 ἀπ Αρδιμοηῖοθ, ἀπᾶ οὗ ΔΡροϊ]ομπῖαβ,. 
841} οἵ ψ βοὴ ἀγα 501] οχίαπέ, δμα ἐπα δοοουπὲ οὗ ἔπθ 
γηδυ  γ 5 οὗ ΠγοηΒ ἃπα ψίθηπο, γῇ οἢ Πδ5 αἰβδαρρθαυθᾶ. 
Θχοθρῦ ἴῸυ Πΐβ δχύθηβιῖνα αποΐαξϊομβ αὖ ἐῃ6 θεριπηΐπρος 
οὔ ἔπ ΠΡ Βοοκ. , 

7 αἰΐαη.--- ΤῊ 6 ομ]ν ἡγουῖς οὗ Ταϊίαη νΒΐοἢ 15 οχίαπει 
ἴῃ 115 οΥἹρΊΠ Δ] ἔουτη 15 ἐῃς6 Ογαΐο αὐ αγασοος, νυ μϊο ἢ γγαθοὺ 

ΟἼΟΘ Ῥγθϑουνθα ἴῃ {6 ἔδτηοιιβ Ασγθῖμαβ τηδηπβουρε, 
Ῥαυγῖβ. 461 οἵ [Π6 γϑᾶν α.Ὁ. 9014. ΤῊΘ ρῬᾶρδβ οοπίαϊηϊηρ' : 
᾿ΡαϊίαηΒ γουῖς ἅΥΘ τηϊβδίηρ, δ βΒονθυαὶ Ἰδοῦ Μ58. 
ΔΥ6 αἰτθοῦ οὐ ᾿παϊτθοῦ οορίθβ. ᾿ 

Τῆ6 Ἰλ᾿αὐθθϑαιοη οἵ Ταϊίδη 15 ποῦ ψμΟΪν Ἰοσῖ. 
ἼΠοΥα 15. δὴ Αὐδθῖος νϑυβίοῃ, ἴθ νῃΐοῃ, μουγανου, ἐπ 
ἑεχὺ πᾶβ Ὀθθὴ δοοοιητηοαδίθα ἴο {Π6 Ἰαΐϑν ϑυίδη ἑαχ, 
οὗ τῃ8 Οοβροὶβ; ἔμϑυθ 1ἴβ βοπιθ οφοηποχίοη θθένγθοπι 
ἴδ ἀπ ἐῃς Ηδυιποπν ἔουπα «πὰ εἀϊξεᾶ ὃν γιοῖον οὗ᾽ 
ὕδρυα ἀρουῦ {πΠ6 γϑᾶν ὅ4δ:; δπᾷ 1ξὲ 15. ροββίθ]α ἐπαδ 
ΒΟ. τηραϊαθναὶ Ἰλυΐοη ἃπὰ Οδυηδη Πδυτηοηΐθβο 
ἱπαϊοαῦθ ἐῃ6 δχίβξεαποο οὗ ἂπ ΟἹά 1,αὐϊπ ΠΥΤΩΟΠΥς 
Ραββα οὐ 'αϊδη β νγουκβ.: Βεβίάθβ ἔπεθθ, δπᾷ ἴῃ Ε 
ΤΔΠΥ ὙγΥ5 ΤηΟΥ6 ἱπηρουίαπὲ ἔΠᾶπ ἔπ 656, ἃγ6 ἃ 56 7165 ἷ 
οἵ απούα.οηβ ἴῃ ΘαΥ]Ὺ ϑγυίδο νυυῖθουβ ἀπ ἐπ Θοτησηθητος 
ἕαυῪ οἵ Ἐρῃγαῖμι οὴ ἐπ6 Τα θϑθαγοη, ρδυ Δ ΠΥ ̓ γθ-ς 
ΒΘυνϑα ἴῃ Αὐτηθηΐδῃ. ὶ 
ΤῊΘ Ῥεϑὺ βαϊδίοη οὐ ὅπ Ογαΐξίο αὐ αγαθοος 5 ὑπαὶ οὗ 

Τὸ. Βομυνανίζ, ἀπ οἵ ἐῃ6 Τα θβϑασοι ἐπαῦ ρίνοπ ἴῃ πθς 
Δηἰο- Νίοομο (λαοῦ αίλονα. 868 αἴβὸ ββρβοίδ!!ν Ζαμηβο 
ογϑοδιησθη, '. πα 1π6 ἐγθαϊπηθπὲ οὐ Ταϊίαπ ἱπ δ 
(ἰδεολιολίο ἀθ5 Ν.1΄, ΚΚαπορι. 

ῬΧ.. ( 

1 566. ἢ). ΡΙοοῖ, 44 ΤῬγἐηυϊεῖυο Ἴραΐ ὁ {πὸ ΤῬὶαϊοϑϑαγοη, 
Γοἰάθη, 1993, 4 
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γον α ἴπ ἐλ ἐπι οΓ Μαγοῖς Απμγοῖζιδ.---ἰτι Πδί. 
οοῖ. ἵν. 420 ἔ. Ταβεθῖαβ. οἴνοβ ἃ ἰδὲ οἵ ὑπ6 νυ 6 Υ8 
οὗἨ ὑπθ επᾷ οἵ {πε ββθοοπᾶ οθπΐυτυ : ὙΠΘορΡΠΐ 5. οὗ 
Απίϊοος, Ηδρεβῖρραβ, Ὠϊοηγβίαβ οἵ Οουίητῃ, Ρίηγίτε 
οἵ Οτεῖθ, ΡΠ οἵ αοτῖγπα, ΑΡρο]] παυῖ5. οἵ Ἠΐϊογὰ- 
Ῥο]5, Μοῖτο, Μυβαπιβ, Μοάδβίαβ, ἀπα [στο ηδθαβ. Ι͂η 
ἐπα [Ο]ονηρ ομαρύθυβ μῈ σίνοϑ ἃ 5πουὺ βιυσηγηαγΎ οἵ 
ἐπε νυ πρθ οὗ ϑδοὴ οὗ ὑθτὰ ψἱτἢ ἐς οχοθρύϊοη οἵ 
Τγοπδ θα γΠΟΥη Π6 ΓΈΒΟΥν 65 ΤῸ. ἐπ6 παχὺ θοοῖς. Νοῆθ 
οὗ ἴπ686 υυϊεϊηρθ ἀγα οχίδηῦ δχοθρὺ ἃ ἔδν ἔγρτηθηΐβ 
οἵ Μεῖῖτο ἴῃ ϑγυίδο, ἀπά π6 {γα θοΟΚΚ5 οἵ ΤΉ ΘΟΡΠΙΪτι5 
4ἀ ΔΑμοϊμοιιηι, ρα ὈΠ5Π6 4 ἴῃ ΟὐΐοΒ (Ὀγριδ Αροϊοροίϊ- 
Ομ δυνὰ ἴῃ οὔμοὺ οο]]δούϊοηβ. ὙΠῸ ἢγϑὺ ρυϊηθα δα! θη 
νγὰ5 ἰδϑυιθα αὐ Ζίσοη ἴῃ 1646. ΤῊ ἔδοὺβ το]αὐηρ ἴο 
Ἡεροοίρρυβ μᾶνα θθθη ἀθα]ὺ ν ἢ ἀθονα οη Ῥ. ΧΙνὶ. 

Βοοκ Υ͂.---ἴπ {π|85. ῬΟΟΚ Επβοθίαβ ἀθα] ἢγϑὺ ψ τ ἢ 
ἐπε ρευβθουϊίοη οὗ ὑπῸ ΟΠ γιβεϊαπβ ἱπ ἐπθ ὑΐτηθ οὗ 
Μαγοὰὺβ Αὐτο]ῖα5, ΠΠασιγαϊηρ ἰὸ ὈῪ Ἰοπρ αποϊαὐοηβ 

ἔγοτα ὑπὸ Ἰε ξεν οὐ [π6 σματομοβ οὗ ἤγοπβ ἃπα δ Ίθηπ 6 
τοίευγθα ἴο ἀρονε (Ὁ. 1). ΗδἊ ὑπδη ἀ6βουῦῖρθβ ἐπ6 

ΠΟ γοΥκΚ5 οὗ [πτόπδεῖβ, πα ἈπΠοάᾶο, πα ποι ἔπι πη5 ἴο 
 Μοπέεπηίϑτη, {πΠ6 Ῥάβομα] οοη γονεῦβυ, πα {Π6 ΠΘΓΘΒΥ 
οὗ Αὐΐϑιθοη δπα ἐπε ὑνο ΤΠΘοαοΙΪ. 

Ἰνροημασιιο.--- τϑηϑθιβ νγαὰ5 ῬΤΟΌΔΡΙΥ ἃ παίνα οἵ τῃ6 
Ῥτγονίηοα οὗ Αβία δῃᾷᾶ ἴῃ Πΐβ γουτῃ βὰν ΕἸουΐπβ ἃπα 
ῬοΙγ δ, ῬΥθϑαση Ὀ]Υ ἂὖ σγαγπα. ῬΟΪγ ΟῚ γὰ5 Ρυΐ 
ἰο ἀδαίῃ ἴῃ 1δδ, 580 ἐπαῦ [τϑπᾶθὰβ οδη ΠαΥαΪΥ Πᾶνα 
Ῥδθη Ῥοτπ ταποἢ Ἰαΐου ἐπᾶπ 140. ΕἸονΐπτ5 θΘοδηθ ἃ 
Οποβίϊς δροὰῦ 100; Πα νγᾶβ Ῥγ Δ ]Υ ἃ 1116 ΟἹ ΟΥ 
ἐπδη [τ πδθῖιβ, ΠῸ 585 ὑπαΐ ἃ5 ἃ θου Πα Πα δατηϊγοα 
Ἠἶβ ΒΡΙ μα! ροβίθοι ἴῃ ἐπα Επαρθγουβ οουγῦ. ΓΠοτο- 
ἔογθ, τ η]655 ΕἸουίπιιβ γγὰβ οοηνοσίθα θη ααἰΐε οἱ, 
Ττοπδοιβ οαπποὺῦ πᾶνε ῬΈΘη ΒΟΥ το} θαυ] ον ὑπδῃ 

1ηῚ 
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140---ἰθη γϑᾶῦβ 566 1ὴ58 {6 δχίγθμπη οἵ ροβϑβϑί ΕΠ ὴὴ γ, ἀπᾶ 
ΘΥΘΙῪ ὙΘΔΓ ΘΔ] 16 ν ἔπη 140 ὈΘΟΟΙΊ68 [685 ἃ Πα 1658 ἸΙΚοΙγ.. 
1 15. πκπον πον ΟΥὁἩΘη ἢ Ἰοῖ Αβῖα, θαΐ ἰΐ 15 

οογξαϊη ἐπαὺ ἴῃ 177, ὑπ6 γϑαῦ οὗ ἔπε ρεγβθβουξίοη αὖ ἢ 
ΤΠ γοπβ δηα ψίθππθ, μ6 νγεηῦ ο Βοτς τυ τἢ {ΠῸ ταροσὸς 
οἵ ὉΠ6 σμυτοῃ θα οα {Π6 τηαγύγγαοτα οὗ βοιηδ οἵ ἐμεῖσγ. 
τ ΘΙ 6.85, 8Πα ἢ6 ἰ5 ἀθβουθοα δ5 θείηρ αὖ ἐπαὺ ἐπα 
ἃ Ῥγοδογυίου. 5'Πουεν ἰδοὺ ὉΠ1|85 μ6 Ὀεδοδτηθ ΒΙδμορ. 
οὗ Τγοπβ, δηᾶ βυρρουξθα ἐῃθ Αβίαϊίο 548. ἰπ ἐπ6. 
ῬΆΒΟΠΑΙ ΘΟΠἐΓΟΥΘΥΒΥ ὙΠ ὙΊοῖου οὐ βοτης ἰπ 190. 
Νούμίπρ' οογδαίῃ ἰδ Κποννι οὗ ἢΐ5 ἀθαῖμ. «ϑυόσηθ (θαδ, 
ΠῸ ΘΑἼΟΥ ΨΥ 067) ΒΡ 6 κ5 οἵ Πΐτη ἃ8. ἃ τηδυῦνυ, ἀπ ἴδ 
μ85 θδθη ἐπουρηῦ ἐμαῦ μα ψγὰβ ραΐ ἰὸ ἄἀφθδίῃ ἴῃ ἐπθ 
ΡῬεγβθουξίοη οἵ βαρεϊμηϊαβ ϑθνοσιβ ἴῃ 902, Ὀαὲ ἐπηῖβ 18 
ΤΊΘΓΘΙΥ ἃ β.1688. 

ΟΥ̓ [ηἷ5 πη ΠΥ νΥ δηρ5 τηθη !οηθα ὈῪ Ἐμιβο ἷτ5 (ες. 
ΘΘΡΘ ον Πιδέ. Ποοῖ. ἵν. 11, 420, 26) ΟΥἱγ ἔννο ἅτ 
ἘᾺΠῪ οχίδπῦ δπα ποῖΐμον ἱπ ἐπ οὐἱρῖπαὶ Ἰδησιαρα, 
ΤῊ6 Πρὸς Αἱρέσεις οὐ ἔλεγχος καὶ ἀνατροπὴ τῆς 
ψευδωνύμου γνώσεως, αποΐοα δ5 τς Δαυογδιδ Παργο865, 
15. Τουπά ἴῃ 1, αὐπ ; 1πΠ6 Ὀεβὺ δαἀϊοη 15 ἐμπαὺ οὗ Ἠαυνον 
(διαρυίαρο, 1857). Τῆς ᾿Απόδειξις τοῦ ἀποστολικοῦ 
κηρύγματος 5. ΟΥ Αροδίοἶϊε Ῥγεαοἠίηρ, ἃ ἐγθαϊῖβα βεπὲς 
ὈγΥ ἴγτεπᾶθυβ ἰοὸ 58 ἔτεα πα Μαγοίδπιβ, 15. Τοαπα ἴῃ 
Αὐηδηΐδη πη ψγὰβ ΡῸΡΠ 5Πη6α ἴῃ 1007 ἴῃ ἐῃς 7 ϑαΐο 
μη {ὐηἰογϑιολιρισοη, χχχὶ. 1. 

ῬγΟΡΔΌΙν ὑπ Ρεϑὺ ἀδβουρίϊοι οὔ ἐπα ἐπθοϊορῪ οὗ 
Ἰγϑηδ οι 15 ποῦ ἴῃ ΔηΥ θΟΟΙ ἀδνοίοα ἴο Πίτη, Ρπὲ ἴῃ 
ΥνΥ. Βουβδοὺ β Κγγίοβς (Ἰλμγιδίοσ. 
76 απὲϊ- Μορίαγιοὶ Ἰγιίον 8.----ἴ τι τπΠ 6 ΠΕΡ θοοῖς, αὔξου 

Ἰοηρ' εχ γδοὺβ ἔγομὰ {116 Ἰουξου οὐ ἐπ ΟΠ το 65 οὔ Γγοπβο. 
δηα νίθππο ἀροιῦὺ ὑπο ῖν ταᾶυῦγυβ, ἃ Πα βοθηθ οχ γδοβ 

1 ἐς Ἡρβαυζαξίοη ἀπα ονουζηγονν οὐ “ Κπον]θᾶρο ἔα] 5 ν 50 
(Ά}16α.᾽ 

3. ες Ἰριηοηδίγαϊςοη οὗ ἴῃς Αροβίο!ο Ῥυθδοῃίηρ,, "ἢ 

Τ1ῖν 
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ἔγοτῃ ᾿γϑῆδθιιβ, Ἐμιβο ῖτπι5 ρῸ65 ΟἹ ἐο ἀθβουῦῖθο {πε νους 
οἵ (Ἰειηοπὲ οὗ ΑἸεχαπάχία (5666 ἀρονε, Ρρ. χ]ῖν- Χ]ν) 
8ῃα οἵ ἈΠοάο, οἵ ποῖα πούῃΐηρ τποσα 15 Κποννη, δηα 
ἐῆρη ἔτη ἰο ἃ αἰδουβδίοη οἵ Μοπίδηϊβια, οὐ ὑπ6 

ΟΡγυρίδη Πούθθυ. ΕῸΣ {πὶ8 Π6 τηϑκθβ ἀ86 οὗ ἔνε 
ΒΟΊΓΟΘΒ, οἵ ψΒ 0 ἀπέουψαπαΐοὶν ποίῃϊηρ πλοσῈ 15 
Κπονπ θαγοπα τ ηδὺ Πα ἐ6115 τι Βίτηβε!, ΤΠ686 ἃγ8 

ΑΡο]]πατῖτ5 οἵ Η!ουαρο 5, ΑΡοΠοπΐαβ, ϑεγαρίομ, δ 
ΘΠΟΠΥΤΊΟΊΙΒ ὙΥΓΙΓΘΥ ὙΠῸ ΔΘ ἀγ65566 ἃ Ἰούξου ἕο ΑἸθθσοῖαβ, 
δα εἰποῦν Μηΐδάθ5 οὐ ΑἸἹοϊρίδαθβ. ΤΠπῈ ΑΡογοίαβ 
Δααγοβθθα ὈΥ ἔμ6 δηοηγσήοιιβ ΥΪ  Υ 15 6 οοπέγα οὗ 
ΠΕ οὗ ἐπθ τουηδηοοθ οἵ δρίρυδρηγ. [Ϊὶἢ ἐπε Δ4οία 
ϑαποίογμηι ἴον Οοἴοθου 292 15 οίνϑη ἃ 11{6 οἵ Αβεσγοῖΐιβ, 
συ ΐοἢ Πὰ5 411 {πΠ6 τραυῖκϑ οὗ Ἰαΐεποϑϑ, θαὺ 1 οοπίαϊῃ5 
80) Θρ᾿[ὰρ}} ψνΒῖοι Τλρ ὐξοοῦ ἀπ οὔποθ γθραγαάθα 85 
βεπυΐηθ. ΟΥ̓ΠΘΥ βοθο αυβ ἀουρίεα {Πϊ5, θαὺ ἴῃ 1888 
ὟΥ. Μ. Βδιηβϑαν 3 ἀϊβοονογεα ἐπα θρίταρῃ ἴῃ Η] θυ ρο 5 
(ποὺ Ηϊεταρο 5). ΤΗδ ΠΡ ἀοοιπιοπὲ ἐο ψ μΐοἢ ΒΘ 
ΤΘἔουβ ργθϑοηΐβ ἃ οασίουβ ΡιιΖ216 ἃ5 ἕο 105. Δα ΠΟΥ ΒΗΪΡ, 
ον ἴὖ 15 ᾿τπηροββίθ]α ἕο θ6 βυχσα ψῃδὺ νγὰβ ὑπ6 παῖὴθδ οὗ 
ἘΠ6 υυυῖδευ, ἃ5. ἴῃ ἐπε οχίβυϊηρ τηϑηπβουϊρὺβ ΤΠ 5 6 ὈΪπ5 
ΟἸθαυν 5ρθακο οὗ Μη}! 65, θαῦ ὑΠ6 βοῦσοθ ψῃῖ ἢ ἢΘ 
ἀποΐο5. ΘαΌΔΙΠΥ ΟἸΘΑΥΥ 5ρθακβ οἵ ΑἸοϊ!ίδάθβ. πὸ 
ΠΆΤΩΘ ΟΥ̓ΐΠ6 οΟΥΠΘΥ τηὰυδὲ ΡῈ συοηρ, Ὀαὺ ὑπογα 5. ΠῸ 
Βυϊποϊοην ονίάθποα ἔου ἃ οποῖοα θῦνε ὕμθπι (5668 
Τῖοὶ. Ἐσοοὶ. ν. 17). ἘῸΥ ἃ ἀϊδβουβδίοη οὔ ἐῃθβθ ἄοοι- 
τηδηΐβ πα οἵ οὐπεὺ δυίάδθπος γο]αξίηρ ἕο Μοπίδηϊβηι 
Ἐπὸ Ῥεϑὺ τηοάθυη θοΟΚ 5 Ν. Βομννείϑοῃ 5 Μορίαηδηιε. 

716 Ῥαδβολαΐ (ΟὈπίγουογδη.--ἰὰ Πιδί. Ἐοοῖ. ν. 27 
ἘλαΒΘ ὈΪι5 σῖνεβ ἃ 5Βμουὺ Π|5ὺ οὗ τυῖδουβ οὐ ἐΠ6 θερὶπηΐηρ, 
ΟἿ π6 {πγα οοπέασυ, θαδ ποπα οὗ ἔποτὰ Πᾶνα Ἰεῖν 
οχίαπὶ ψοῦκβ. Ηρ ἔπθὴ φοθθ οὐ ἴο αἴβοιβδ ὑπε 
ῬΆβΟΠΔ] οοπέγονειθυ. ΤΗηΐβ ἀἰσραΐς αἰνί4εα {πε Εναβὲ 

1 566 ἢϊ5 Οὐδέθ5 απὰ ΒὶϑΠοργῖοθ ὁ7) ῬΠγ σία, ῬΡ. 434 Ε΄, 

Ιν 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΛΤΙΟΝ 

ἔγοσα ἀπὸ ῆεθύ. Τὴ Ἐδδὺ με ἐμαὶ ἔπε ἔδϑ' 
Ῥοίοτα Εἰαϑίον 5Π00]4 δπᾷ οἱ ἐπθ 141} οἵ Νίβαη (Π 6 πὸ 
ὑπὸ πᾶῖηα “ Ουατνίοαθδοίϊτηδηϑ .} ἱ ἢ ἐπα ἔθαδὶ οὗ ὁ 
τοϑασγθοίίΐοι [ὉΠ ονίπρ αὖ οποα ἱπάοροπαθπεν οἵ {Πὸ 
ἄδγ οὔ {π6 εκ, ψ 16 ἐπ ὙΥ εϑῦ Ὁ] ον ὅΠπ6 Ῥγθϑθηΐ 
οὐβίοτη οὗ ορβευνίηρ ὑπ ἔδαβὺ οὔ ἐπ Πθϑυυυθούοῃ, 
9. ἃ ϑιπαδΥ ἱπάοροηαοπεν οὗ ἐπε ἀν οὗ ἐπε τηοπίῃ, 
ἀπ δὐταηροα {π6 ομᾷ οὗ με ἔαϑὲ δοοογαϊηρῆγ. 
Εππαβερίαβ. ααοίθθ Ροϊγογαίθβ οἵ Ἐρῆδθϑιιβ, ΨῃΟΒΘ. 
ὙΥΪΠΠρΡΒ. ἃγ6 ποῦ πὸν οχίδηϊ, ἃπα ἴγοπᾶθιιβ, δπᾶὶ 
ταθη οηβ ναυΐουβ ΒΥ ΠΟ α5. ἡ ΠΟ56 ἄθουθοβ γγ Υ ΚΠΟΥΥ 
το δίτα Ραὺ Παγὰ βίποε θθθη Ἰοϑῦ. ΕῸΥΣ ἃ αἰβοιββίοπ, 
οὗ {π6 δοϊϊοῃ οὗ νιοῖου οἵ οιαθ, δπᾶ οὗ πθ γῇ 
απδϑυίοη 8566. Ηθίο]ε᾽ 5 Πιδίογῃ ὁ ἐδε (ὐοιριοῖί5, Ῥυθ- 
ξευ θν ἴῃ ἐπα ΕΥΈ ΠΟ. ὑγαπδαύϊοη συ ἢΐοἢ ἢδ5. την 
να ]ῦΆ1]6 δααϊοπαὶ ποία. 

7λε Ηογοθῃ ὁ Ατίθηιοη.---ΤῊς Ἰαδὺ ρατὲ οὗ ἔπ Ηδ' 
ῬοοΪς 15. Ἰυρ ΟῚ ὑαῖκθη ἀρ ἢ δῃ ΔΠΟηγτηοῖ5 αποίδ 
ἐΐοη ἔγοτα ἃ σου ἀραϊποῦ ὑπ 6 Αἀορύϊοπίβι ἐθδοῃϊπρ' 
Αὐτξοθοη ἃπᾶ {ῃ6 ἔνο Τμθοάοίϊ, γἤοβα ἑθδοίηρ ἐμὲ 
7οϑιβ νγὰ5 ἃ τῆϑη ΨΠηΟ ὈΥ ἐπα ροόνεὺ οἵ αοα Ὀϑοδιηθ, 
ἀϊνίπα 15 βοτηθίϊηθβ ἀ θοῦ θα ὈΥ τηοάθυη ὙΥ] 6.5. ἃ 
“ Ὀγπδτηῖὶς Μομπδγοῃϊδηΐϑηα. ὁ ΤΠπθοάονθῖ, ΠῸ ἃ 
τπι86α {Π|5 τυϊεϊπρ', βαγ5 ὑπαῦ 10 νγὰ5 ΘΠ 64 τη “Ταϊ 
ΤΑΡγΥϊπ ἢ, ΟὈνίουβγ ἱπ ΔἸ] δίοπ τὸ ἔπ ὑοῦ ὁ 
Ηἱρροϊγνίυβ ἀραϊπδ Πϑύθϑυ, ψ ΠΟ 15. βοιηθίηθ 
οα]Πδα “ΤΗΘ ΤΑ γΥϊμ ἢ. Μοάδῖη βομοΐαυβ σ᾽ ΠΟΥ 
Ἐπΐπκ ἐπαῦ ὑπὸ ὁ ΓΑΡ]6 ΤΑ πῖ τ πγὰβ 156 1} ἘΠπ6 
ψοῦκ οὗ ΗΙρροϊγίαβ θαΐὺ {Π15 15 ὈῪ πὸ τῆθδπβ οογέδαῖη,. 

ἘῸΣ Τασύμον ἱπβουτηαίϊοη 5. ἕο ἔπ 656 Οὐ ΠΥ Οὐ ΘΙ 
νυτῖτουβ τηθηὐοποα Ὀγ Επβεῖαβ, ἐπ 6 θοβὺ ἃπα οἰθασθ 
συϊάοβ ἃ Ηδυπδοῖκβ Οδδολίολίο ἀν αἰϊολγιδε ποῖα 
Ταποναίιν, Βαυά θη μονγου 5 Οδδολιομέο ἀν αἰξεγολίϊοίιοηι 
Ταϊογαίμν, αι ἴΠ6 Πἱοίἑοπανῃ 95}, Οἠγιϑίαμ Βιορταρῆμ. 

Ἰνὶ 



ΤΗΝ ἘΟΟΓΘΙ ΕΒΘΙΑΘΊΤΟΑΙ, 

ΗΙΘΤΟΚΥ ΟΕ ΕὔΒΕΒΙῸῦθ 

ΥΟΙ..1 Β 



ΝΕ τ Γι Ρ τσ ἐαθδὶ 

τι 

γψ- 

Α 

Τάδε ἡ πρώτη περιέχει βίβλος τῆς 
᾿Εκκλησιαστικῆς ἱστορίας 

ΡΝ Ψ  »αὰνν  ὐ  Ν 
Τίς ἡ τῆς ἐπαγγελίας ὑπόθεσις. 
᾿Επιτομὴ κεφαλαιώδης περὶ τῆς κατὰ τὸν 
σωτῆρα καὶ κύριον ἡμῶν τὸν Χριστὸν τοῦ 
θεοῦ προυπάῤξεώς τε καὶ θεολογίας. 

Ὡς καὶ τὸ Ἰησοῦ ὄ ὄνομα καὶ αὐτὸ δὴ τὸ τοῦ. 
Χριστοῦ. ἔγνωστό τε ἀνέκαθεν καὶ τετίμητο, 
παρὰ τοῖς θεσπεσίοις προφήταις. 

Ὡς οὐ νεώτερος οὐδὲ ξενίζων ἦν ὁ τρόπος. 
τῆς πρὸς αὐτοῦ καταγγελθείσης πᾶσι τοῖς 
ἔθνεσιν εὐσεβείας. 

Περὶ τῶν χρόνων τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ τῆς 
εἰς ἀνθρώπους. 

Ὡς κατὰ τοὺς χρόνους αὐτοῦ ἀκολούθως ταῖς 
προφητείαις ἐξέλιπον ἄρχοντες οἵ τὸ πρὶν 
ἐκ προγόνων διαδοχῆς τοῦ ᾿Ιουδαίων ἔθνους 
ἡγούμενοι πρῶτός τε ἀλλόφυλος βασιλεύει. 
αὐτῶν “Ἡρῴδης. 

Περὶ τῆς ἐν τοῖς εὐαγγελίοις νομιζομένης 
διαφωνίας τῆς περὶ τοῦ Χριστοῦ γενεα- 
λογίας. 

δια 

4 
ἴ 

᾿ 
Ι 
Ὡ ἔ 
Ἴ 
ϊ 

[ 

Περὶ τῆς Ἡρῴδου κατὰ τῶν παίδων ἐπι- 



ΠῚ. 

ΙΝ. 

ΜΠΙ, 

ΥἹΙΗ͂, 

ΓΟΟΝΤΕΝΊΘ ΟΕ ΒΟΟΚῚ 

ΤΠ6 γι δοοῖς οΓ με Ἐοοϊοδίαδίλοαϊ ΗΠ ἰδίοΥΉ 
οοὨἩαϊη5 {6 [οἰϊοτοϊη : 

. Υαῦ δα ἐπε ργδδϑιρροβί ομβ οἵ ὑπ Ῥυογηΐβθ. 

. Α βυχηχηδιν δοοοιηΐ οὗ πῸ ργε-οχίβίεποθ οἵ, 

δα αὐ θυ οι οὐ αἰνίηἰον ἕο, οὐσ ϑδνίοιμ' 
δα 1,οτα, {πὸ ΟΠ γϑὺ οἵ αοά. 

ον Ῥοίῃ {ππ6 παιηςδ οἵ 655 δπα ὄἜνε ἐπαὺ οὗ 

ΟΠ τοὶ 1561 σγοῦο Κπόνῃ τόσα ὑπὸ ἢγοὺ δηθὰ 

Ποπουγεα Ὀγ ὑπ6 ᾿πϑρὶ γα ρυΌρ οί. 

Ηον ὑπεῖα ψὰβ ποϊῃίηρ Ὑϑνο αὐ] ΠΑΡ ΟΥ̓ 

βίγσδηρε ἴῃ {Π6 οΠπαγδοῦῖθυ οὗ πὸ το]ρίομ 

δΔηποιησθα Ργ Βἴπη ἰο 81} ἔΠ6 παίϊομβ. 

. ΟΟποουπίηρ' {π6 ἐἴτπα οἵ Πΐ5 Δρρθαγδησθ ἴο μηβῃ. 

1: Ηον πὶ ἰδ ἐἶπηθ ἴῃ ἀρυθοιηθηῦ ψἹ ῬΥΟΡΠΘΟΥ 

1Π6 ῥγθνίουιβ Πἴπὸ οἵ δποθβίγα] τ ]6Υ5 οὔ {Π6 

ον ἢ παίϊίοη ἀϊδα ουὐ, ἀπ Ηοτοά, ἐπα χοῦ 

ἔογεῖρθυ, νγὰβ ὑΠαῖν Κίηρ,. 

(ὐοποογηΐηρ ἐπ 6 βαρροββα αἰβουθράμπου ἴῃ ἐπα 

ΟὈΒΡ615 ου {π6 β'ηδΙΟΡῪ 85 ἴο ΟΠ γῖβα. 

Οοποουπίηρ ὑπ6 ρἱοὺ οἵ Ηδτοα ἃραϊηδὺ {π6 
ϑ 



βουλῆς καὶ οἵα μετῆλθεν αὐτὸν καταστροφὴ 
ὙΠ ον βίου; Ἶ 
Θ Περὶ τῶν κατὰ Πιλᾶτον χρόνων. ; 
] Περὶ τῶν παρὰ ᾿Ιουδαίοις ἀρχιερέων καθ᾽ 

ὙΣο ας ἩΘΡ δ Ὁ Χριστὸς τὴν διδασκαλίαν ἐποιήσατο... 
ΙΑ Τὰ περὶ ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ καὶ τοῦ 
ἊΣ Χριστοῦ μεμαρτυρημένα. [ 
1Β Περὶ τῶν μαθητῶν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. [ 
[Τ' Ἱστορία περὶ τοῦ τῶν ᾿Εδεσσηνῶν δυνάστου" 

ἘΠΒΕΒΙῸΒ β 

τῇ αἱρετικῇ ὑπολήψει τοῦ συγγραφέως" εἰ γὰρ, καὶ τὰ μάλιστ 
ἐστιν ὠφελιμωτάτη κατὰ τὴν ἱστορίαν ἣ παροῦσα βίβλος, ἀλλ᾽ 
ὅμως ὅπου μὲν ἀπολύτως περὶ θεοῦ φαίνεται θεολογῶν, οὐ δοκ, 
τισὶ κακοδοξεῖν, ὅπου δὲ περὶ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ 
ἁγίου πνεύματος λέγει τι, πανταχοῦ ὑποβεβηκότα καὶ δεύτερον καὶ 
ὑπουργὸν τοῦ πατρὸς ἐμφαίνει τὸν υἱόν, ᾿Αρειανὸς ὧν καὶ τὴν ἑαυτοῦ 
δόξαν ἐπικεκρυμμένως ἐπιδεικνύων. 

1 Αἰ ἔπε επᾶ Τὸ δαᾶς :--ὅρα ὁ ἀναγινώσκων μὴ τ αθιτὶ 



ἘΟΟΙΕΒΤΙΑΒΘΤΊΟΑΙ, ΗἸΘΤΟΒΎ, 1. ΟΟΝΤΈΝΤΘ 

οὨΠ]Πάγθη ἃηα ἐπα οαἰαβίτορμθ νΠΐοἢ ονευ- 
ἴοοῖκ Πίἴπῃ ἴῃ Πἷ5 ΠΠ{4. 

ΓΧ. Οοποοτηΐηρ ἐπα ἐἰπηθ5 οἵ Ρι]αΐο. 
Χ. (οποογηΐηρ' ἐμ6 Πὶρἢ ρυϊθδίβ δυποηρ' ὑπῸ 6 νν8 

ἴῃ ψγΠΟ56 ἐἰπηθ ἐμ ΟΠ γῖδὲ σανε ΗΪ5 ἐθδοιίηρ. 
ΧΙ. ΤῊ ενίαεπος τοϊδεϊπρ' το 9 0ἢπ {πε Βαρ ϊδῦ ἀπά 

ἐπε ΟἨγῖβυ. 
ΧΙ. (οποουπίηρ' ἐπε ἀἰβοῖρ]65 οὔ οὔν ϑανίουγ. 

ΟΧΠῚ. Α παιγαϊίνε οοποογπΐηρ ὑπ6 τυϊου οὗ {Π6 
ἘλἀΘββθηθϑ.} 

1 ὉΠ τηδπιβοῦρὲ δα 45, “ Βενάγε, τοδᾶδν, οἵ θεΐπρ' οδπιρηὶ 
Ὅν ἐπὸ Πογειϊςαὶ ἑαπᾶθπου οὗ με υυϊξεν, ἴον ἐποιρῇ 5 ργθβοπὲ 
ῬΟΟΙΚ ἰ5 Ῥθου αν ]ν να] πδ Ὁ ]6 ἃ5 Πἰδίουυ, πϑυθυιμεθβα ἐμοιρἢ ἰπ 
ΒΟΠῚ6 ΡΙασθβ Π6 Βρθα 8 ὉΠοΟΠα ΟΠ 8}}Υ σοποογηΐηρ' ΘΟ ἀπ 
αἰζεϊθυΐε5 αν  πἰξν ἴο Πὶπι, ἀπ μετα ἴο βοὴ ἢἶθ ΟΡ πΙοπ5 
βθϑῖη βοιπηαᾶ, γοὲ ἴῃ οὐμθῖβ 6 βρθαῖκβ οἵ ἐμὲ Βδίμον ἀπά 
ἔπε ὅοη πᾶ ἔπε Ἡοὶν ϑρίγιε ἀπα Ἔνθ ΠοΓῈ ταργοβοηΐβ ἔῃ 6 
50η ἃ5 βιιθογαϊηδξε ἀπ βεοοπᾶδγν ἃπα {πὸ βεγναπὶ οὗ ἐπα 
Ἐδίπου, ἔογ μῈ νὰ ἃη Αὐΐδη ἀπᾶ σαδγάθα]ν τηδηϊβοςῖς ἢΪ5 
ΟΡἰπίοη. 



1 Τίπι. 6, 20 

ἈΑοὔϑ 20, 20 

 ΨΎ σ πννν- 

ΕΥ̓ΣΗΒΙΟΥ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Α 

Ι. Τὰς τῶν ἱερῶν ἀποστόλων διαδοχὰς σὺν καὶ 
τοῖς ἀπὸ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ εἰς ἡμᾶς διηνυ-. 
σμένοις χρόνοις, ὅσα τε καὶ πηλίκα πραγματευθῆναι͵ 
κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν λέγεται, καὶ 
ὅσοι ταύτης διαπρεπῶς ἐν ταῖς μάλιστα ἐπιση-, 
μοτάταις παροικίαις ἡγήσαντό τε καὶ προέστησαν, 
ὅσοι τε κατὰ γενεὰν ἑκάστην ἀγράφως ἢ καὶ διὰ 
συγγραμμάτων τὸν θεῖον ἐπρέσβευσαν λόγον, 
τίνες τε καὶ ὅσοι καὶ ὁπηνίκα νεωτεροποιίας. 
ἱμέρῳ πλάνης εἰς ἔσχατον ἐλάσαντες, ψευδωνύμου. 
γνώσεως “εἰσηγητὰς ἑαυτοὺς ἀνακεκηρύχασιν,. 
ἀφειδῶς οἷα λύκοι βαρεῖς τὴν Χριστοῦ ποίμνην. 
ἐπεντρίβοντες, πρὸς ἐπὶ τούτοις καὶ τὰ παραυτίκα: 
τῆς κατὰ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἐπιβουλῆς τὸ πᾶν 
Ἰουδαίων ἔθνος περιελθόντα, ὅσα τε αὖ καὶ ὅποῖα. 
καθ᾽ οἵους τε χρόνους πρὸς τῶν ἐθνῶν ὁ θεῖος. 
πεπολέμηται λόγος, καὶ πηλίκοι κατὰ καιροὺς, 
τὸν δι᾽ αἵματος καὶ βασάνων ὑπὲρ αὐτοῦ διεξῆλ-. 
θον ἀγῶνα, τά τ᾽ ἐπὶ τούτοις καὶ καθ᾽ ἡμᾶς 

0 

ΝΥ ω, νυυνΝνννυ νον. 



ΟΣ ΦΨΟΥΜΗΝΝ 

ΤΗΕΒ ΒΟΟΙΕΘΙΑΘΤΊΙΟΑΙ, 

ΗΙΘΤΟΚῪ ΟΕ ΕὔΞΘΕΒΙ5 

ΒΟ Ὁ 

ἢ ΗΑΨΕ Ῥυ ΡΟΒΘα ἴο γεοοσα ἴῃ νυ! ἴηρ' ἐπ: ϑσΟΘβϑί 5 
οὔ [Π6 βδογθα ἀροβέ]θβ, οονθυΐηρ ἔΠ6 ρουϊοα βἰγθιοῃίηρ' 
ἔγοτη οὐὐ ϑανίοιν ἴο οὐγβοῖνοθ ἢ ὑπ6 πυπθου ἃπα 
οΠαγδοῦοι οἵ [Π6 ὑγαπβδοῦϊοηβ γθοου θα ἴῃ ἐΠ6 Πἰβίουυ 
οἵ τῆς ΟΒασος ; ὑπὸ πιθοῦ οὗ ἔμοθθ ΠῸ νγούὰ 615- 
Εἰπρι ]5η6 6 ἴῃ ΠΟΥ σονουῃτηθηῦ ἀπα ᾿οδθυβῃϊρ ἴῃ ὑΠ6 
Ῥγονΐίποθβ οἵ ργϑαίϊθϑὺ ἕδη ἢ ὑπθ παροὺ οὔ ἐῃοβα 
ὙΠῸ ἴπ 680 σοπογδίϊοη γαῖα τΠ6 δι ρθαϑθδάουβ οὗ 
16 ψοχὰ οἵ (οα εἰζποὺ Ὁ. ΒΡθθοὴ οὐ ρεὴ ; {Π6 πᾶιη68, 
{Π6 πατήρ ἀπά ἐπα ἀρὲ οἵ ποθ ψῃο, ἀγίνθη ὈΥ 
πὲ ἀδβϑῖτα οἵ ἱπποναίίοι ἕο δὴ Ἂχ γεν οὐ ΟΥΤΟΥ, 
ἢανα Πογα]άθα ὑμϑυηβοῖνεβ ἃ5. {πῸ ἰηἰγοάποουθ οὗ 
Κπυονϊεάᾶρο, [Ἀ]56]ν 50-οα]]6, γταναρίηρ ἔπε ἤοοϊς οὗ 
ΟἸνῖδῦ. ἀπϑραυϊηρῖν, {κῸ συμ ψγοῖνεθ. ΤῸ {ηΐϊβ 1 
1} δα ἐπα ἔαϊε ψηΐο μὰ5 θεβοῦ ἐπ σι Πο] 6 παίίοῃ 
οὗ τπ6 «δὴν ἥοτα ἐπα τηοτηθηΐ οὗ ἐμπεῖν ῥοῦ ἀραϊηβδὺ 
ΟἿ ϑδυϊοιῦ ; ἸΠΟΥΘΟΥΘΥ͂, ὕΠ6 ΠΌΡΟΥ δΔη6α] Ππαίαγα 
8Πα {ἰπλ68 οἵ {Π6 νγᾶῦβ νγαρϑα ὈΥ ὑπ6 πθαίμϑη ἀρδϊηϑὺ 
ῃς6 ἀϊνίπα νογα 1 δπα {πῃ ομαγϑδοῖευ οὗ {ποθ ψῆο, 
ἴον ἰζ5. 88 Κθ, ραββεά ἔτοιη ἐΐϊπηθ ἴο ἐϊηθ {ῃπγουρη 
ἐπ6 οοπίοϑὺ οὗ Ὀ]οοα δπα τουΐυσα ; [αὐ πουύσήοσα ὑπ6 

1 Οὐ Ροββίθ!ν “πὸ Ὠινὶπο ΤορῸ5.᾽ 



Ψ 

ΕΟΌΒΕΒΙΌΒ 

αὐτοὺς μαρτύρια καὶ τὴν ἐπὶ πάσιν ἵλεω καὶ 
εὐμενῆ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἀντίληψιν γραφῇ παρα- 
δοῦναι προῃρημένος, οὐδ᾽ ἄλλοθεν ἢ ἀπὸ πρώτης 
ἄρξομαι τῆς κατὰ τὸν σωτῆρα καὶ κύριον ἡμῶν 
Ἰησοῦν τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ οἰκονομίας. ἀλλά, 
μοι συγγνώμην εὐγνωμόνων ἐντεῦθεν ὁ λόγος 
αἰτεῖ, μείζονα ἢ καθ᾽ ἡμετέραν δύναμιν ὁμολογῶν 
εἶναι τὴν ἐπαγγελίαν ἐντελῇ καὶ ἀπαράλειπτον 
ὑποσχεῖν, ἐπεὶ καὶ πρῶτοι νῦν τῆς ὑποθέσεως 
ἐπιβάντες οἷά τινα ἐρήμην καὶ ἀτριβῆ ἰέναι ὁδὸν 
ἐγχειροῦμεν, θεὸν μὲν ὁδηγὸν καὶ τὴν τοῦ κυρίου 
συνεργὸν σχήσειν εὐχόμενοι δύναμιν, ἀνθρώπων 
γε μὴν οὐδαμῶς εὑρεῖν οἷοί τε ὄντες ἴχνη γυμνὰ 
τὴν αὐτὴν ἡμῖν προωδευκότων, μὴ ὅτι σμικρὰς 
αὐτὸ μόνον προφάσεις, δι’ ὧν ἄλλος ἄλλως ὧν 
διηνύκασι χρόνων μερικὰς ἡμῖν καταλελοίπασι. 
διηγήσεις, πόρρωθεν ὥσπερ εἰ πυρσοὺς τὰς ἑαυτῶν 
προανατείνοντες φωνὰς καὶ ἄνωθέν ποθεν ὡς ἐξ 
ἀπόπτου καὶ ἀπὸ σκοπῆς βοῶντες καὶ διακελευό- 
μενοι, ἣ χρὴ βαδίζειν καὶ τὴν τοῦ λόγου πορείαν 
ἀπλανῶς καὶ ἀκινδύνως εὐθύνειν. ὅσα τοίνυν. 
εἰς τὴν προκειμένην ὑπόθεσιν λυσιτελεῖν ἡγούμεθα 
τῶν αὐτοῖς ἐκείνοις σποράδην μνημονευθέντων, 
ἀναλεξάμενοι καὶ ὡς ἂν ἐκ λογικῶν λειμώνων 
τὰς ἐπιτηδείους αὐτῶν τῶν πάλαι συγγραφέων 
ἀπανθισάμενοι φωνάς, δι’ ὑφηγήσεως ἱστορικῆς 
πειρασόμεθα σωματοποιῆσαι, ἀγαπῶντες, εἰ καὶ 
μὴ ἁπάντων, τῶν δ᾽ οὖν μάλιστα διαφανεστάτων 
τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἀποστόλων τὰς διαδοχὰς 
κατὰ τὰς διαπρεπούσας ἔτι καὶ νῦν μνημονευο- 
μένας ἐκκλησίας ἀνασωσαίμεθα. ἀναγκαιότατα δέδ 
μοι πονεῖσθαι τὴν ὑπόθεσιν ἡγοῦμαι, ὅτι μηδένα 
8 



ἘΘΟΙΕΒΘΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, 1. τ. 2-- 

την νυ οτηβ οὗ οὐ οὐ ἐΐτηθ, ἀπά ὑπὸ ρσγδοίοιιβ ἀπ 
ξανουσίπρ ΠΘΙΡ οἵ οὔὐῦγ ϑανίουν ἴῃ ἤθη 4}. ΜΥ 
βίδυ ϊηρ-Ῥοϊηὐ 5 ἐπουθίουθ πὸ οὐμοὺ ὑπὰπ {πῸ ἢγθὶ 
αἰδβρεπβαϊίοη οἵ οα ἐοποῃίηρ ον ϑανίουν δηα Γοτά, 

᾿ δεδὰβ ὑΠη6 ΟΠ γίϑυ. νοι δὺ ἐπαὺ ροϊπῦ ἐπε ῥγο]θοῖ 
αὖ οποε ἀοιηδηαϑ {πε Ἰθπΐθποθ οὐ ἐπὸ Κιπάϊν, ἴου οοη- 

ξεββϑαϊν 1 15 θεγοπα οὐ Ρονγαῦ ἴο 18] ἐπ ῥγομπηῖβα, 
οοχῃρ εἴα ἀπά ρεγἔεοῦ, βἴποθ να ἀύὰ ὑπΠῸ ἢγϑὺ ἴο δηΐευ 

Φθα) 

οη ὑπ6 υπαεγίακίηρ, ἃ5 ὑγανθ]]θαὺβ Οἢ. Βοῖηθ ἀθβοΪαΐα 
8Πα υπίγτοσαδη ψὰγ. δῆ ργὰν Οοά ἴο ροἷνε τ5 ἢ15 
δυίάαποο, δπα ὑπαὺ γγα τδυ πᾶνε ὑπθ ΠΕ6Ιρ οὗ ὑπ8 
Ῥονεῦ οὗ {ῃ6 Τιογα, ἔῸΥ πονπεῦα οἂπ γα ἤμπα ὄνθη 

ἐπα Ῥᾶγα ἐροΐβίερϑ οὔ τηϑθη ψῆὴο Πᾶνα ρυβοθαβα 8 
ἴῃ ἐδ βᾶτηθ ρδίῃ, 1Π|685 10 θ6 {ποβ86 5]1ρῃὺ ἱπαϊοαίοη8 
Ὀγ νη ΐοῇ ἴῃ αἀἴνευβ νγᾶγβ ὑπο ν Πᾶνα Ἰϑῖς ἴο τ8 Ῥδγεϊα] 
δοροιιηΐβ οὗ ὑπ6 ἐἰπηθ5 ἐπγουρὴ ΠΟ πον Πᾶνα 

 Ρβ5β6ᾶ, γταϊβίηρ' {Πποὶν νοΐοθβ ἃ5 ἃ τῇδ ΠΟ] 45 πῸΡ ἃ Τουοῇ 
ἔγοτη αἴδι,, οδ ]πρ’ ἕο τς ἴτΌπ οἡ. ΠΡ 85 ἔγοτη ἃ αἰδίδηῦ 

γγαϊοῃ-ἴοννευ, ἃπα ἐθ] ηρ τ8 πον γα τηυϑὺ ΨΚ, 

ἃηα μον ἴο ρυΐάθ ἐπ οουτδα οὗ οὔὐὐ ουκ στ πουΐ 

ΕΥΤΟΥ ΟΥἩ ἄδηρου. γε Πᾶνε ἐπογθίοσε οο]]δοίθα του ἡ 
ἐποῖὶν ϑοαϊίζουθα τηϑυηοὶγ 4}} ὑπαὶ νὰ ὑπίπκ ψ1}} ΡῈ 

ὈΒΘ[Ἃ] ἴῸὸγ ἐπ6 ργθϑοηΐ βυθ]εοῦ, ἀπ πᾶνε Ὀγουρηΐ 
τορσοῖπου {π6 αὐΐογδποθβ οἵ ὑΠπΠῸ6 ἀποῖθηΐ νυ ῦουβ ὑΠπϑτη- 
56 ῖνε ὑἐπαῦ ἀγα δρργοργίαϊο ἴο 10, οα]]ἔηρ', ἃ5 ἰὉ ἼγΘΥ6, 
ἔπε ἤοννευβ οἵ ᾿π θ]]θοῦαα] 6145. Ὗ  ε 584}} επάβανουῦ 
ἴο ρῖνε ἔποια απϊτγ ὈΥ Πἰϑίουίοα] ἐγεαιτηθπῦ, γϑ] οἱ οἴ ηρ' 

Το γτόϑοῦθ {πε ϑυοοοδϑϑίοηβ, 1 ποὺ οὗ 4]1, αὖ Ἰεαβδὺ οὗ 

πα ταοϑὺ ἀἰβεϊηρ θη οἵ π6 ἀροβί]θβ οἵ οὔσν ϑδνίουν 
ἐῃτουρπουῦΐ ποθ ομαγομ65. οὐ ψῃΐοῃ ὑπΠ6 ἔδτηθ 18 
5.11 τϑιπθιηθοσεᾶ. ΤῸ ψοῦϊκ αὖ ἐπὶ βυρή]θοῦ 1 οοη- 
ΒΟΥ Θβρθοία! ν πϑοθϑϑασυ, θθοδυβα [Γ81 ποῦ δΥγΑΥΘ 

9 
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προ»; Ἢ, αὶ 

ἘΌΒΙΕΒΙΤΙΒ 

πω εἰς δεῦρο τῶν ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων 
διέγνων περὶ τοῦτο τῆς γραφῆς σπουδὴν πεποιη- 
μένον τὸ μέρος" ἐλπίζω δ᾽ ὅτι καὶ ὠφελιμωτάτη 
τοῖς φιλοτίμως περὶ τὸ χρηστομαθὲς τῆς ἱστορίας. 
ἔχουσιν ἀναφανήσεται. ἤδη μὲν οὖν τούτων καὶ ( 
πρότερον ἐν οἷς διετυπωσάμην χρονικοῖς κανόσιν 
ἐπιτομὴν κατεστησάμην, πληρεστάτην. δ᾽ οὖν ὅμως 
αὐτῶν ἐπὶ τοῦ παρόντος ὡρμήθην τὴν ἀφήγησιν 
ποιήσασθαι. 
Καὶ ἄρξεταί γέ μοι ὁ λόγος, ὡς ἔφην, ἀπὸ τῆς 

κατὰ τὸν Χριστὸν ἐπινοουμένης. ὑψηλοτέρας καὶ 
κρείττονος ἢ κατὰ ἄνθρωπον οἰκονομίας τε καὶ 
θεολογίας. καὶ γὰρ τὸν γραφῇ μέλλοντα τῆς ὃ 
ἐκκλησιαστικῆς ὑφηγήσεως παραδώσειν τὴν ἱστο- 
ρίαν, ἄνωθεν ἐκ πρώτης τῆς κατ᾽ αὐτὸν τὸν. 
Χριστόν, ὅτιπερ ἐξ αὐτοῦ καὶ τῆς προσωνυμίας. 
ἠξιώθημεν, θειοτέρας ἢ κατὰ τὸ δοκοῦν τοῖς 
πολλοῖς οἰκονομίας ἀναγκαῖον ἂν εἴη κατάρξασθαι. 

1. Διττοῦ δὲ ὄντος τοῦ κατ᾽ αὐτὸν τρόπου, καὶ τοῦ 1 
μὲν σώματος ἐοικότος κεφαλῇ, ἧ θεὸς ἐπινοεῖται, 
τοῦ δὲ ποσὶ παραβαλλομένου, ἡ τὸν ἡμῖν ἄνθρωπον. 
ὁμοιοπαθῆ τῆς ἡμῶν αὐτῶν ἕνεκεν ὑπέδυ σωτηρίας, ! 
γένοιτ᾽ ἂν ἡ ἡμῖν ἐντεῦθεν “ἐντελὴς ἡ ἡ τῶν ἀκολούθων. 
διήγησις, εἰ τῆς κατ᾽ αὐτὸν ἱστορίας ἁπάσης ἀπὸ 
τῶν κεφαλαιωδεστάτων καὶ κυριωτάτων τοῦ λόγου. 
τὴν ὑφήγησιν ποιησαίμεθα" ταύτῃ δὲ καὶ τῆς 
ριστιανῶν ἀρχαιότητος τὸ παλαιὸν ὁμοῦ ,καὶς 

θεοπρεπὲς τοῖς νέαν αὐτὴν καὶ ἐκτετοπισμένην, 
χθὲς καὶ οὐ πρότερον φανεῖσαν, ὑπολαμβάνουσιν 
ἀναδειχθήσεται. 

- 

αν ΕΟ ΨΥ ΨΥ ὍΣ 

1 ΓΤ ίογα!]ν, « δοο]οϑίαϑίϊοα]"" ; Βαϊ {πὸ ἈΠΕ δ αὶβ ἴο ἐπ. 
ψγοτα τιβϑα 15 οἰ ν “ Ὠθαίῃθη ᾿᾿ (48 Π6ΓΘ) οὐ “" που ῖοα], ἢ 
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ἘΘΟΙΜΕΒΘΤΑΘΤΊΟΑΙ, ΗΙΘΤΟΑΥ, 1. τ. ὅ--τῖ. 1 

οἐπαὺ δὴν ΟἸἨυϊϑυϊδη 1 τυτῖθεν Πὰ5. ἀπ} πον ραϊά 
αἰτοηύίοι ἰὸ {Π|8 Κη οἵ νυυϊηρ ; πα 1 Βορα ὑπαὶ 

ἰϊ5. ΒΙΡῊ να]πθ 1} θὲ ενϊάθηῦ ἰο ἔποθθ ψῆ0 δΓ6 
σον ποβα οἵ ἐπα ἱτηρογίδπος οὗ ἃ Κπον]θᾶρε οὗ ἐπε 
Βίβίουυ. 1 Πᾶνα αἰγθδάν βϑυσημηδυσοα ὑπ6 τηδίουϊα] 
ἴῃ ἘΠ6 οΒγοποϊορίοα] ἐδ Ὁ ]65. νυ μΐοἢ 1 μᾶνο ἄγαν ἃ}, 
Ῥαὺ πονευίῃ6]εθ5 ἴῃ ἐπα Ργθβθηῦ ψοῦκς 1 Πᾶνα πἀπάοτ- Ὸ 

ἕδίκεη ἴο σῖνα Π6 παιγαϊνα ἴῃ {11} ἀθἰδι]. ΄ 
1 νῊΠ Ρερίῃ ψ πῃ τυ μαῦ, ΔΡρυθμθμάςα ἴῃ τοϊα το 

ἴο ΟΠ τ βῦ, 15. θα γοπα τηδη ἴῃ 15. πεῖρῃ! ἀπ σγδαίῃθβϑ, 
-ἰῃς αἰδρεπβδίίη οἵ αοάᾶ, ἀπ ἔπε αβουϊρείϊοη οὗ 
αἰνιπἰῦγ.5 ΕῸΣ ΠῈ ψηο ρῥ]δῃβ ἴο Βαπα οὴ ἴῃ ψυϊοηρ' 
1ῃ6 Πβδίουυ οἵ ΟΠ γί ϑυϊδη οὐἱρίηβ 15 ἔογοθα ἴο Ῥερίῃ 
ἔγοσα ἔπ ἤγθὺ αἰθρθηβαίίοη οοποογηΐηρ ὑῃ6 ΟἸ τοὺ 
Βίτηβο ἢ, τ Βΐοἢ ἴθ τηοτα αἰνίπο ἐπδη ἰὑ βϑθϑῖὴβ ἴο 
τηοϑῦ, βθαίηρ ὑπαὺ ποτὰ Πΐτη γα οἰαίτη ἴο ἀθεῖνα οὐ 
ΨΕΙΥ ΠΔΙη6. 

1. Νοὸν Πίβ παίατε ψγὰ5 ὑπ ο!α ; οα ἐπε οπα μαπά 
1π|κῈ {πΠ6 Πεδα οὔ ἐπε Ῥοάν, ἰπ ἐμαὶ Πα 15 γβοορη θα ἃ5 
αοά, οἡ ἐπα οὔδει σουρδύβθ]ε ἰο ἐπε [δοὺ, ἴῃ ὑπαῦ Πα 
Ῥαΐ οα ἔου {π6 5βᾶκε οὗ ουσν ον βαϊναϊίομ, τηδη οἵ {κῸ 
Ῥαββίοηβ ψντἢ ὰ8. ὙΠεγθίοσα ἴο τηᾶκα οὐ ἀδβουρύϊοη ἢ 
ΟΥ̓ ψνῆδὺ [Ὁ]Π]ογ5 σοτηρ]εῖαε γα ϑΠποι]α 5ἴαγὺ {πὰ ἃ 
ὙγΠ0]6 παυγαϊνε οοποουπίηρ' Πίστη Ὀγ {Π6 πιοβὺ ΟΡ ΓΑ] ἢ 
ἃπα ἀοπηπαηΐ ροϊηΐβ οὔ {πῸ αἰϊδβοιβϑίοη. Βν ὑΠ|8᾽ 
ΤΏΘΔΉ5, ΤΠΟΥΘΟΥΟΥ, ὑΠ6 τ]. δηϊαυίν. δηα αἰνίπο 
οΠμᾶτδοῖου οὐ ΟΠ γιβυϊαηῖν ΨΠ]Ὶ ΡῈ ΘαθΠγ ἀοτμοη- 
βἰγαϊεα ἕο ἐποβα ΨηΟ Ξαρροβς ἐμαὶ ἰδ 5 τθοθηῦ. ἀπά 

“ [ογεῖρῃ, ἀρρϑατίηρ᾽ πὸ ΘΑ] ον ὑΠπ8η γαοβίοταδγυ. 

3 οἰκονομία, δ:πα θεολογία 816 56 Π}1-ἰθοῃ πῖοα] ἰθυηθ. ΤΠ6 
οἰκονομία ΟΥ̓“ αἰδρεπϑαίίοη "ἡ στ τεραγὰ ἰὸ (Ἰγὶϑὺ νγὰβ {π6 
ἱποαγπαίϊοη οἵ {πὸ αἰνίπε ΓορῸβ : ἰμθ θεολογία ψὰ5 ἱπΠ6 
δδουϊρίίοη οὗ αἰνίπιὲν ἰο πῖπη. Ἡδπος {8 ράβϑαρα τηὶρῃξ 
αἰπηοϑὲ θ6 τϑηογρ ἔγθοὶν α5 “πὸ ἀἰνίπε ἀπ Ππιπηδη παῖ γ68 
οἵ ΟἸἩγϑι, τυ μῖο ἢ Ῥὰ55 πηδη 5 τππαεγβίαπαϊηρ". "ἢ 
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ἘΠΒΕΒΙΤΙΒ : 
Ἰωώτμμὦ ὁ 

Γένους μὲν οὖν καὶ ἀξίας αὐτῆς τε οὐσίας τοῦ 3 
Χριστοῦ καὶ φύσεως οὔτις ἂν εἰς ἔκφρασιν αὐτάρκης 
γένοιτο λόγος, ἧ καὶ τὸ πνεῦμα τὸ θεῖον ἐν προ- 

15.53.5 φητείαις “τὴν γενεὰν αὐτοῦ ,“Φφησὶν “τίς διηγή- 
Μαύδ, τι, σεται; ὅτ : δὴ οὔτε τὸν πατέρα τις ἔγνω, εἰ μὴν 

ὁ υἱός, οὔτ᾽ αὖ τὸν υἱόν τις ἔγνω ποτὲ κατ᾽ ἀξίαν, 
εἰ μὴ μόνος ὁ γεννήσας αὐτὸν πατήρ, τό τε φῶς 8 

σοι 1,9.10 Τὸ προκόσμιον καὶ τὴν πρὸ αἰώνων νοερὰν καὶ 
Ῥτον. 8, 48 οὐσιώδη σοφίαν τόν τε ζῶντα καὶ ἐν ἀρχῇ παρὰ ] 
δ νῶν, 9 Ἰῷ πατρὶ τυγχάνοντα θεὸν λόγον τίς ἂν πλὴν τοῦ Ι 
0.1, 15:10 πατρὸς καθαρῶς ἐννοήσειεν, πρὸ πάσης κτίσεως καὶ 

δημιουργίας ὁρωμένης τε καὶ ἀοράτου τὸ πρῶτον 
καὶ μόνον τοῦ θεοῦ γέννημα, τὸν τῆς κατ᾽ οὐρανὸν 

ὅοβ, δ, 14 λογικῆς καὶ ἀθανάτου στρατιᾶς ἀρχιστράτηγον, : 
15.9.46 τὸν ̓ τῆς μεγάλης βουλῆς ἄγγελον, τὸν τῆς ἀρρήτου : 

γνώμης τοῦ πατρὸς ὑπουργόν, τὸν τῶν ἁπάντων ; 
σὺν τῷ πατρὶ δημιουργόν, τὸν δεύτερον μετὰ τὸν 
πατέρα τῶν ὅλων αἴτιον, τὸν τοῦ θεοῦ παῖδα 
γνήσιον καὶ μονογενῆ, τὸν τῶν γενητῶν ἁπάντων 
κύριον καὶ θεὸν καὶ βασιλέα τὸ κῦρος ὁμοῦ. καὶ 
τὸ κράτος αὐτῇ θεότητι καὶ δυνάμει καὶ τιμῇ 
παρὰ τοῦ πατρὸς ὑποδεδεγμένον, ὅτι δὴ κατὰ τὰς 

ὅομη 1,1. 8 περὶ αὐτοῦ μυστικὰς τῶν γραφῶν θεολογίας “ἐν 
ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὃ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, 
καὶ θεὸς ἣν ὁ λόγος" πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ 
χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. τοῦτό τοι καὶ 4 
ὁ μέγας Μωυσῆς, ὡς ἂν προφητῶν ἁπάντων " 
παλαιότατος, θείῳ πνεύματι τὴν τοῦ παντὸς 
οὐσίωσίν τε καὶ διακόσμησιν ὑπογράφων, τὸν 
κοσμοποιὸν καὶ δημιουργὸν τῶν ὅλων αὐτῷ δὴ 
τῷ Χριστῷ καὶ οὐδὲ ἄλλῳ ἢ τῷ θείῳ δηλαδὴ καὶ 
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156, ἰηας664, οοὐ]ᾶ ΡῈ βυϑηοϊςην ἴογ ἃ βίαϊθ- 
τηρηΐ οὗ {Π|6 οτἱρίῃ πα ἀἰρηΐδν, ἐῃς νοὺν θοΐῃρ, ἀπ -- 

ππᾶΐατε. οἵ ἴῃς. Ομγῖϑε ἢ δ ἱπάθθα τῃ6 αἰνίπε βρὶυἱΐ 
ΒδΥ5 ἴῃ ῬΥΟΡΠΘοΙ6β, “ΠΟ 1] ἄδθοϊαγα Ηΐβ. ραποτα- 

 ΐοη ἢ ̓̓ 5ββαίηρ ὑπαὶ ποῖθῃον ἀοθβ δὴ Κπονν {πὲ 
Ἐαῦθου 5ᾶνα {ῃ6 ὅθ, ποῖ ἐποὺ αἀἰα ἀπΥ Ἔνοὺ Κποὸν ἐπα 
ΒΟ ῬΓΟΡΘΙ͂Υ, βᾶνα οα]ν {πε ΕΔΙΠΟΥ ψΠοὸ Ὀεραΐ Πίτη. 
Απα ψ0 δχοερὺ ὑπ6. Βαίμον νου] δνθὺ οἰθαυῪ 
οοποαῖνε ὑπ6 απίο-τηυπάδῃηδ. Ἰίσῃξ, πᾷ ὑπαὶ τυϊβάοιη 
ΨΠΪΘΗ νγὰ5 ἱπιθ!]θοῖαδ] ἀπ σὑθὰ] 1 θεΐοτε ἐπε ἀρδ8; 
1ῃ6 ᾿ἰνίπρ ΤΟρῸβ ψγΠηῸ νᾶβ, ἱπ πε Ὀερίπηΐηρ, Οοά 
Ὀγ {με 546 οὗ ὑπ6 Βδίμοσ, {πῸ ἢγβὺ πα οη]ν οἴἴἶβρυίηρ' 
οἵ αοά, Ῥεΐοτε 411 ογϑαίϊϊοῃ. δηα [αρυϊοδίίοη,; οί 

ΟΨΙΒ1016 δηά ᾿᾿ν 51016, {πΠ6 οαρίδίῃ οὐ ἐῃε βρί τα] δηα 
Ἰτητηουδα] Πποϑὺ οἵ ἤδάνϑη, [Π6 ΔηρῈ] οὗ ρτϑαῦ σοιη86}, 
1Π6 τοϊηϊδίου οἵ ἴῃη6 ἱπεῖῆα}]6. ρδαη οὗ ὑπ6 Ἐδίπου, 
{Π6 ξαρυίοαΐου οἵ 411] ἐπίηρβ δομρ ψ ἢ της Ἐδίμου, 

ἴδε ἔσὰθ δηα οἠΐν Ρερούΐζεη οἢΠα οἵ αοά, {πε Τοτὰ 
πα ἀοά πα Κίπρ' οὗ 41} Ρερούξεῃ, ψῆοὸ Πδ5 γεοεϊνοα 
Ἰουϑῃϊρ δπὰ ταῖρῃὺ, ἐοροῦμου τ] ἀεὶέν {561}, ἀπα 

Ρον ον ἃπαᾶ Ποπουῦτϊ ΠΠΌτὰ {πε ΤΥ υ, δοοογαϊηρ ἰο {Π6 
᾿Τ βύθυϊοιβ ἃβουϊρυοη οἵ αἰνι πῖον ἴο Πΐτα ἴῃ ἐπα βουῖρ- 
ἴπγ 65, “Τὴ {ῃ6 Ῥερὶπηΐπρ' νὰ {πΠ6 Τορὸβ δπα {πὸ 
ΤορῸ5 ψγὰ8 ψἱτῃ Οοα ἃπὰ ἐπε Τιορὸβ νγὰ8 αοά, 8]] 
ἐπΐηρθ ουα ὑΠτοιρῊ Πΐτη, δηα μοῦ Ἠΐτη νγὰθ ΠῸ 
β'ηρ]6 ἐπίηρ} Τηΐβ, ἰπαεεοά, ἰ5 αἶθο ἐπε ἐθδοιηϊήρ 
οἵ {πΠ6 σγοαῦ Μόοβεβ, 85. πε τηοϑὺ δποίεπὺ οὗ 4]] ργο- 
Ῥμδῖβ, ἤθη Ὀγν αἰνίπε ἱπϑρίτύίοη μῈ ἀθβου θα ὑπ6 
οομηΐηρ' ἰηΐο Ὀεΐηρ, ἀπα {πΠῸ ογαθυίηρ' οὗ ἔπ6 αῃΐνευβθ, 
ἰπαὺ ὑῃ8 ογθαῖουν. δπα ἔα υϊοαΐου οἵ 411 {πΐπρϑ ρανα 
ἊΡ ἴο τῆς ΟἨγῖϑὺ Πἰτηβο], ἀπα ἴο πὸ οὐμαὺ {πᾶ Ϊ5 

: Οἵ “' βυθδίδηϊίαι " -Ῥαΐ ποὲ ἴπ ἐπ 56Πη86 οἵ “" τηδίδιἰδ]. 
5“ Ογραίοη " δηᾷ “" [Δ υϊοαϊίοη "ἢ ἀγα αἰπιοϑδὲ θὲ ποὲ ααϊέα 

ΒΥΠΟΠγΤΩ5. ““ ΟΥθδ θη "ἢ Τη68Π5 πηακίηρ ουΐ οὗ ποιῃϊπρ', πᾷ 
“ἘΔ Ὀτὶοαϊίοη ᾿᾿ τη κίηρ; ουἱ οὗ οχἰβίδπὲ τηϑίξευ. 
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Θθη. 1, 36 

Ῥᾳ. 82,9; 
148, 5 

66η. 18, 1-3 

θη, 18, 2ὅ 

ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

,ὔ « “ ’ὔ Ἁ “ ς , 

πρωτογόνῳ ἑαυτοῦ λόγῳ τὴν τῶν ὑποβεβηκότων 
ποίησιν παραχωροῦντα διδάσκει αὐτῷ τε κοινο- 

“" ,ὔ 

λογούμενον ἐπὶ τῆς ἀνθρωπογονίας" “εἶπεν γὰρ᾽ 
φησὶν “᾿ὃ θεός: “ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾽ 
εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν. ᾿ ταύτην 
δὲ - “ Ἁ ε ἶ -“ ἴλλ ὃδέ ἑ ἐγγυᾶται τὴν φωνὴν προφητῶν ἄλλος, ὧδέ πως 

; 

ἐν ὕμνοις θεολογῶν “᾿ αὐτὸς εἶπεν, καὶ ἐγενήθησαν". 
αὐτὸς ἐνετείλατο, καὶ ἐκτίσθησαν, [ τὸν μὲν πατέρα 
καὶ ποιητὴν εἰσάγων ὡς ἂν πανηγεμόνα βασιλικῷ 
νεύματι προστάττοντα, τὸν δὲ τούτῳ δευτερεύοντα 
θεῖον λόγον, οὐχ ἕτερον τοῦ πρὸς ἡμῶν κηρυτ- 
τομένου, ταῖς πατρικαῖς ἐπιτάξεσιν ὑπουργοῦντα. 
τοῦτον καὶ ἀπὸ πρώτης ἀνθρωπογονίας πάντες 
ὅσοι δὴ δικαιοσύνῃ καὶ θεοσεβείας ἀρετῇ δια- 
πρέψαι λέγονται, ἀμφί τε τὸν μέγαν θεράποντα 
Μωυσέα καὶ πρό γε αὐτοῦ πρῶτος ᾿Αβραὰμ 
τούτου τε οἱ παῖδες καὶ ὅσοι μετέπειτα δίκαιοι 

’ὔ ᾿ “-“ “ , ΝΜ πεφήνασιν καὶ προφῆται, καθαροῖς διανοίας ὄμμασι, 
΄ μὴ ΄, Ἁ φ “ " τ φαντασθέντες ἔγνωσάν τε καὶ οἷα θεοῦ παιδὶ τὸ 

“- 3 7 ’ Ε] ’ ᾽ “ 

προσῆκον ἀπένειμαν σέβας, αὐτός τε, οὐδαμῶς 
ἀπορρᾳθυμῶν τῆς τοῦ πατρὸς εὐσεβείας, διδάσκαλος 

- “ “- “- ’ὔ 

τοῖς πᾶσι τῆς πατρικῆς καθίστατο γνώσεως. 
“- ,ὔ Α 

ὦφθαι γοῦν κύριος ὁ θεὸς ἀνείρηται οἷά τις κοινὸς, 
ἄνθρωπος τῷ ᾿Αβραὰμ καθημένῳ παρὰ τὴν δρῦν 
τὴν Μαμβρῆ: ὁ δ᾽ ὑποπεσὼν αὐτίκα, καίτοι γε 
ἄνθρωπον ὀφθαλμοῖς ὁρῶν, προσκυνεῖ μὲν ὡς 
θ , ε 7 ᾿ « ͵ὔ ς -“ ᾿Ὶ εόν, ἱκετεύει δὲ ὡς κύριον, ὁμολογεῖ τε μὴ 
3 “ “ ΝΜ 7 3 -“ , {{ ΄, 
ἀγνοεῖν ὅστις εἴη, ῥήμασιν αὐτοῖς λέγων “᾿ κύριε 

1 ΤῊς ρΡοϊπὲ οὗἉ {π158 αποϊαἰίοη 5 οὈβοιγθα ὈΥ ἰἐ8 ΒΠ ἔπ 6885. 
ἘΣ αΒΘ 5. 15. σθα]ν ἱπηπιοπορᾶ ὃν ῬΒ. χχχὶϊ. 6, “ Βυ ἴῃς νογᾶ 
οὐ ἰῃεὲ Του νοῦ πὸ μοαγὸπβ ββϑίὈ 56. Ἧς ἰδ ῖκο5 
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ςς ΕΟΟΘΙΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗἸΙΒΤΟΒΥ, Ι. π΄ 4.:Ὁ 

 αἰνίης δ ηα ἢγβύτθουπ Τοροβ, ὑπ6 τηδκίηρ οὗ βιθου- 
αἰπαῖς ὑπίηρθ πα οοχημαποα ψ ἢ Πίΐτη ,βοποοΥἰΡ᾽ 
ἔῃ ογθαϊίοη οὗ τῆδῃ. “ἊΟΥ, ἡ Πα 58 γ8, " Οοα 56]α, 
Ἰεὶ 8 τηδκα τῆϑῃ ἴῃ ΟἿἿἹ ΟΥ̓ ἱτηᾶρα ΔΠ6 ᾿ΚΘη655.᾿ 
Απούῖπμοῦ οὗ {πῸ ΡΙΟΡΠοῖβ ὁοπῆττηβ ἐΠι|8 βαγίηρ,, Δβου]δ- 
ἴηρ αἰνίηἰΥ ἰοὸ Πίτη ἴῃ ὁΠ6 Ὀΐδοθ ἴπ ἤυπηπβ, ἡ “6 
5Ρᾶ Κα ἀπά {πὸῪ ἘΕΤΕ, Ῥεροΐζεπ, Π6 σοτητηαπαρα 
ἘΠΕ ψγεγα ογθαίεα. 1 Ομ ἐπα οπα Βαμα μὰ ξβϑς 

᾿ἀἄποο5 {πΠ6 Εδύμου δπα ὑδος μὲ ἃ 5 ἃ ὉΠ ΘΥΒ8] ΒΟΥ ΕΓΕΙΡῊ, 
ΘΟΙΠΙΔ ΠΟ Πρ' Ἂ- μἰς, 9 Ὁγδ] ποᾶ, δπα οἢ {πε οὐπεὺ 
{Π6 αἰνὶπα ὡ οὐμεν ἔμπαπ Ὠίτη τμὸ 18 Ρτο- 
οἰαϊτηθα ὈΥ α8--ϑ ὠφορρὼ ἴο Πίτη, Δ πα τηϊηἰβίθυϊηρ' 
ἴο Πἰ5 δύ οΥ 5 σοτησηᾷπᾶβ. Ηΐ ἀνθ ἔτοια ἐπα 
οὐδδίίοη οὗ τηδηϊίπα αἰ 41] ψῃῸ ἃγα βϑαϊᾷ ἴο ᾶνε 
Ρδθὴ ρῥγε-οηϊπθηῦ ἴῃ τἱρηϊθουβηθθθ δηα νἱσγίαοιϑ 
Ῥίον τεοορηῖσζα Ὀγ {πΠ6 οοπίετηρ]ίίοη οἵ ὑπὸ ρὰτα 
δγ65. οἵ {πθὸ τηϊηα, ἀπ ῬᾶῪ ἢΐτη πῃ τΘνΈΥ  Πο6 
ἀπε ἴο ἃ οΠ1ἃα οἵ ὅοα; ἵπυ5 αΪ4 Μοβεβ, ἐπε συϑαὺ 
ϑεγγναηΐ, πα ἢ [6]Π]ον5, δηθὰ ὄνεὴ Ὀοίογε Πίτη 
ἌἈΡτάμδῖη, ἐπθ ἢνβδὺ, πα ἢἰ5. ὁ] άγθη, ἀπᾶ 411] ἐπα 
τἱρῃΐθοιβ πα ΡΙΌρμοῖβ ΠῸ ἢᾶνα βίποθ Δρρβθδγζαᾶ ; 
ἃ Πα Πα Πἰπηβο] ἢ, πανου. νγοαυγίηρ οἵ ρον τονατγα 
16 Ἐαΐῃου, ἢὰ5 θθ θη ἃ ἐθδοῆου ἴο 4}} τηθη οὗ Κπον- 
Ἰεᾶρε οὗ {πῸ Ῥαΐμπου. Τπὰ5 πῸ Τιογὰ Οοα 15 5βαἰά 
ἴο Πᾶνε ἃρρθδγεα ἃ5 8Π οὐ αἰ ΠᾶΥῪ τηδῃ ἴὸ ΑὈΥΔἤ ΔΩ, 
ὙΠΠ6 ἢ6 νγὰβ βεαϊβα ὈγῪ {πθ οἂκ οὕ Μδιηγσε. Βαΐ 
ἢ [611] ἀονσι ἱτηγηθαϊαίεϊν, ονεὴ ὑποιυρἢ ἢ ϑὰνν Πΐπη 
ἃ5 ἃ τηδὴ ψἱῦ Πἶ5. ογαβθ, ψουβηϊρρεα Πΐτη ἃ5 Οοά, 
Ῥεβουρηῦ Πΐτη ἃ5 [,ογα, ἀηα οοηΐοϑθοα ὑπαὺ ἢς νγὰϑ 
ποῦ ἱρπογαηὺ ὙΠῸ ΠῈ νγᾶβ8, βαγίηρ' ἴῃ ἢΐβ οὐ νγογα8, 

“τ ΟΓ ̓᾿ ἃ5 τηραπίηρ' Τ,ΟΡῸΒ, ἀηα ἔπι σοηποοὶβ ἐπα “ἢ ᾽ 
Οὗ ἐμε νεῦβεὲ ψῃΐοη πα δοΐαα!ν αποῖο ἢ ἐπα Τοροβ, ποῖ 
πα Βαίμοσ. ΤῊΪ5 85 ἃ γα! οπὰ] (ΟΠ βεϊδη ἱπίουργοίαϊίομ 
ἃ πα νγᾶϑ ῬΓΟΌΔΌΪν 50 ἔμ] 18} ἴο ἘλαΒ θῖπι5 ἐπαξ μ6 ονθυ]οοκθα 
5 οπηβϑίοη οἵ ες οοππεοίίηρ; ΠπῈκ ἴῃ ἐπα ἀτριυτηδπέ. 

1 

ὀυΐουνν 



ῬΞ, 106, 20 

6θῃ. 19, 24 

66η. 82, 28 

(θη, 82, 80 

ΕΌΒΙΔΒΙΒ 

ὁ κρίνων πᾶσαν τὴν γῆν, οὐ ποιήσεις, κρίσιν; “ 
γὰρ μηδεὶς ἐπιτρέποι λόγος τὴν ἀγένητον καὶ 
ἄτρεπτον οὐσίαν θεοῦ τοῦ παντοκράτορος εἰς 
ἀνδρὸς εἶδος μεταβάλλειν μηδ᾽ αὖ γενητοῦ μηθενὸς 
φαντασίᾳ τὰς τῶν ὁρώντων ὄψεις ἐξαπατᾶν μηδὲ 
μὴν ψευδῶς τὰ ποιαῦτα πλάττεσθαι τὴν γραφήν, 
θεὸς καὶ κύριος ὃ κρίνων πᾶσαν τὴν γῆν καὶ ποιῶν. 
κρίσιν, ἐν ἀνθρώπου ὁρώμενος σχήματι, τίς ἂν 
ἕτερος ἀναγορεύοιτο, εἰ μὴ φάναι θέμις τὸ πρῶτον 
τῶν ὅλων αἴτιον, ἢ μόνος ὃ προὼν αὐτοῦ λόγος; 
περὶ οὗ καὶ ἐν ψαλμοῖς ἀνείρηται “ἀπέστειλεν 
τὸν λόγον αὐτοῦ, καὶ ἰάσατο αὐτούς, καὶ ἐρρύσατο, 

αὐτοὺς ἐκ τῶν διαφθορῶν αὐτῶν. τοῦτον δεύ-. 
τερον μετὰ τὸν πατέρα κύριον σαφέστατα Μωυσῆς. 
ἀναγορεύει λέγων ᾿ᾶ “ἔβρεξε κύριος ἐπὶ Σόδομα. 
καὶ Γό όμορρα θεῖον καὶ “πῦρ παρὰ κυρίου"᾿᾿ τοῦτον 
καὶ τῷ ᾿Ιακὼβ αὖθις ἐν ἀνδρὸς φανέντα σχήματι, 
θεὸν ἡ θεία προσαγορεύει γραφή, φάσκοντα τῷ. 
Ἰακὼβ “ἰ οὐκέτι κληθήσεται τὸ ὄνομά σου Ἰακώβ, 
ἀλλ᾽ ᾿Ισραὴλ ἔ ἔσται τὸ ὄνομά σου, ὅτι ἐνίσχυσα!ι 
μετὰ θεοῦ, ὅτε καὶ “᾿ ἐκάλεσεν ᾿Ιακὼβ τὸ ὄνομα 
τοῦ τόπου ἐκείνου Εἶδος θεοῦ, λέγων ᾿Ἡ ᾿ εἶδον. 
γὰρ θεὸν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, καὶ ἐσώθη. 
μου ἡ ψυχή. καὶ μὴν οὐδ᾽ ὑποβεβηκότων ἀγγέλων 
καὶ λειτουργῶν θεοῦ τὰς ἀναγραφείσας θεοφανείας 
ὑπονοεῖν θέμις, ἐπειδὴ καὶ τούτων ὅτε τις ἀνθρώποις 
παραφαίνεται, οὐκ ἐπικρύπτεται ἡ γραφή, ὀνομαστὶ 
οὐ θεὸν οὐδὲ μὴν κύριον, ἀλλ᾽ ἀγγέλους χρηματίσαι, 
λέγουσα, ὡς διὰ μυρίων μαρτυριῶν πιστώσασθαι 
ῥᾷάδιον. τοῦτον καὶ ὁ Μωυσέως διάδοχος Ἴησοθο 

16 ᾿ 



ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, 1. τι. 8-11 

“Ὁ 1ροχά, ἐπαὺ Ἰπᾶρεβϑὺ 41}1 π6 δαγίῃ, ψηῦ ὕποὰ ποῖ 
4ο Ἰυαροιηθηΐ ἢ ΤῸ ἱπαϑυηθοἢ ἃ5 ΠΟ γθᾶβοι οι] ἢ 
δον ἐμπαὺῦ ὑπ6 πἀπογθαῖεα ἃπα ἀποῆδηρθδθ]6. 50Ὀ- 
βίδῃοα οὗ ἐῃς ΑἸτρ δ τνὰβ οοηνεγίθα ἰηΐο {ΠῸ ἔοττα 
οὗ τηδῃ, οὐ ἀδθοοϊνεα {ῃ6 εγεθ οἵ ἐῃε Ῥεβοϊάθυβ ὃν ἡ 
τπ6 Ῥῃδηΐαβιη οὗ δηυ τ ΐηρ' ογεαϊεά, οὐ ἐπαὺ {πε ϑουῖρ- 
ἕαγε Πα5 [Ἀ]|56}]γ ἱηνθηΐθα βοῃ ἃ βίου, ΨὴοῸ οὐδε. 
οουἹα θὲ ἀδβουϊθεα 45 αοά, πᾶ δἂ5 ὑπε Τωογτὰ ψῇῃὸ 
υᾶρος ἃ1} της δαυτῃ ἀπᾶ ἄοεςβ ἡυάρσεμηθηῦ, Ἀρρθαυίηρος 
ἴῃ {πὸ ἔοστη οὗ ππδῃ (βθαίηρ' ὑπαὺῦ Τὺ 15 ᾿ρτορου ἰοῦ 
6411 Ηἴτα {π6 βνϑὺ οασθα οὗ ὑπ6 απίνοθυβθ), ἔμδη Πἷβ ὦ 
Ρτε-οχίϑιεην ΤΟρῸΒ δίοπε ὃ Απᾶ οοποογπίηρ Βΐτη ἰὐ τ 
γγὰ5 βαϊ ἴῃ ῃς6 Ῥβδίτηβ, “᾿Ηδ βεηὺ ἔουῖῃ Πῖ5. ΤΟρΡῸ5 
δα Πεαϊθα ποιὰ, ἀπα Πα ταβουθα ὑμθη ποτ ὑμὶν 
οοΥγαρύϊομβ.᾿ ΟΥ̓ Πίτη, ἴοο, Μοβεβ οἰθδαυν βρϑεδᾷκδ 
85 ἃ βΒεοοῃπᾶ [οτά, αἴξευ π6 Ἐαύμοσ, ἤθη Π6 5808; 
“ΤῊς Τοτὰ γαϊπεα οἢ ϑοάοιη ἃπα (ἀοτηουυδῇ Ὀτίτη- 
βίοπε δῃᾶὰ ἔγτε ἴτοιη ὑπὸ Τοσα. Ηἴπι {πῸ αἰνίης 
Βουϊρίατα α]50 98}}5. ἀοα θη μ6 ΔρΡθδγ8 ἴπ Βυτηδῃ 
ἔογτα ἴο 4600, βαγίηρ' ἴο 9890}, “ΤῊΝ πᾶτηθ 5Π4}]} 
ΤῸ τηοτα ΡῈ οδ]]εα «9}460}, Ὀαὺ σγ86] 518}} θ6Ὲ τῃγ 
πάτα Ῥδθοδαβα μου Πδάϑθὺ ρονεῦ ἢ αοα. ΤΉΘη, 
ἴοο, “946 00 ο41164 ἐπδ πδῖηβ οἵ ἐπε ρίδσε ᾿ ὑπ6 δ Ἰβίοη 
οἵ Οοα, Ξαγίηρ, ᾿ ΕῸΣ 1 8ὲὰνν Οοα ἕδος ἴο ἕδος δῃπὰ 
ΤΩΥ [1{θ γγὰβ βανεᾶ. 1 Απά 1Ὁ οδπποὺ 6 τὶρῃὺ ἴο 
ΒΌΡΡοβἜ ὑπαῦ ὑπθ6 ΤΠθορηδηΐεβ ἀθβουθεα πγεσα {ῃ6 
ΔΡΡΘδγαποθβ οὗ βυθογάϊηαϊθ δηρ6}]8 ἀπά τηϊπἰϑίθυβ οἵ 
Οοά, ἴον ῃθηθνοσ μα οὗ ἔπεθε ἄρρθδῦβ ἴο τΐθῃ {ῃ68 
Βουρίασα ἀοθ5. ποὺ σοποθαὶ ἰδ, Ραΐ 5ὰγ8 ἀεβηϊοὶν 
ἐπα ὑπο ὺ τα οδ]θᾶ δῆρθ]β, ποὺ αοα οὐ Ἰιογά, ἃ85 
ἴῦ 15. ΘαβϑῪ ἴο ρύόονε ἔγοιη οοιη]ε85. ραββδαρθβ. Ηΐτῃ, 
ἴοο, ΨΦΌβμπα, ἰῃ6 βυσοθββον οὗ Μοβθβ, 98}15 ῃς οἰϊϑῦ 
οαρίαϊῃ οἵ π6 Ποβὺ οὗ πε Του, 5 1 ἢ ψγεσα ὑπ6 

1 ΤῊ δ᾽] υβίοη ἰ5 ἴο ἐπα ϑεριπαρὶπε ἱοχὶ οὗ ὅεπ. χχχίϊ. 850, 
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ΟοΥ.1, 34 

7οβ. δ, 18-1 

Ἐχοῦί, 8, 4-0 

“ὐω δ “( ΔΑδλιίων, ΕΌΘΞΒΕΒΙΓΒ 

ὡς ἂν τῶν οὐρανίων ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων τῶν 
τε ὑπερκοσμίων δυνάμεων ἡγούμενον καὶ ὡς ἂν 
εἰ τοῦ πατρὸς ὑπάρχοντα δύναμιν καὶ σοφίαν καὶ 
τὰ δευτερεῖα τῆς κατὰ πάντων βασιλείας τε καὶ 
ἀρχῆς ἐμπεπιστευμένον, ἀρχιστράτηγον δυνάμεως 
κυρίου ὀνομάζει, οὐκ ἄλλως αὐτὸν ἢ αὖθις ἐν 
ἀνθρώπου μορφῇ καὶ σχήματι θεωρήσας. γέ- 
γραπται γοῦν “ καὶ ἐγενήθη, ὡς ἦν ᾿ησοῦς 
Ἱεριχώ, καὶ ἀναβλέψας ὁρᾷ ἄνθρωπον ἑστηκότι 
κατέναντι αὐτοῦ, καὶ ἡ ῥομφαία “ἐσπασμένη ἷ 
τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ προσελθὼν ᾿Ιησοῦς εἶπ 
᾿ ἡμέτερος εἶ ἢ τῶν ὑπεναντίων;᾽ καὶ εἶπεν αὐτῷ, 
ἐγὼ ἀρχιστράτηγος δυνάμεως κυρίου: νυνὶ παρα- 
γέγονα. καὶ Ἰησοῦς ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον ἐ 
τὴν γῆν καὶ εἶπεν αὐτῷ, ᾿δέσποτα, τί προστάσσεις 
τῷ σῷ οἰκέτῃ; ̓ καὶ εἶπεν ὁ ὁ ἀρχιστράτηγος κυρίου 
πρὸς ᾿Ιησοῦν, "λῦσαι τὸ ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν 
σου" ὁ γὰρ τόπος, ἐν ᾧ σὺ ἕστηκας, τόπος ἅγιός 
ἐστιν. Ἂ ἔνθα καὶ ἐπιστήσεις ἀπὸ τῶν αὐτῶν 
ῥημάτων ὅτι μὴ ἕτερος οὗτος εἴη τοῦ καὶ ὑπ 
κεχρηματικότος, ὅτι δὴ αὐτοῖς ῥήμασι καὶ ἐ 
τῷδέ φησιν ἡ γραφή “᾿ ὡς δὲ εἶδεν κύριος ὅτι 
προσάγει ἰδεῖν, ἐκάλεσεν αὐτὸν κύριος ἐκ τοῦ 
βάτου λέγων, ᾿ Μωυσῆ Μωυσῆ ̓νε ὁ δὲ εἶπεν, 
τί ἐστιν; καὶ εἶπεν, ᾿ μὴ ἐγγίσῃς, ὧδε: λῦσαι 

τὸ ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν σου" ὁ “γὰρ τόπος, ἐν 
ᾧ σὺ ἕστηκας ἐπ᾽ αὐτοῦ, γῆ ἁγία ἐστίν. Κκ 
εἶπεν αὐτῷ, “" ἐγώ εἰμι ὁ θεὸς τοῦ πατρός σῸ 
θεὸς ̓ Αβραὰμ καὶ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ θεὸς ᾿Ιακώβ.᾽᾿ 
καὶ ὅτι γέ ἐστιν οὐσία τις προκόσμιος ζῶσα κ' 
ὑφεστῶσα, ἡ τῷ πατρὶ καὶ θεῷ τῶν ὅλων εἰς τὴν 
τῶν γενητῶν ἁπάντων δημιουργίαν ὑ Ἰάμα μόλε ον». Ὁ 
18 
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᾿ ᾽ 
ἘΟΟΙ,ΕΒΙΑΒΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, 1. π|. 11-14 

Ιδδά θυ οὗ {πΠ6 πβᾶνθην δηροὶς ἃπα δυομδηρε]β, ἀπά 
ἴΠ6. ΒΌΡΘΥΠΑΙ Ρονοῖβ, ἃΠ4 ἃ5 1 ἢῈ ψεῖθ οἵ ἐπε 
ῬΟΥΟΙ ἃπα νἱβάοτα οὗ ἐπθῸὸ δίμου, οπἰγαβίθα τ ἢ 
ὑπ Βθοοπα Ὑδπηὶς ἴῃ Πΐ5 πηΐνουβαὶ Κίηραοτη ἀπά τα]α, 
ὑπουρ «}05ῃπᾶ, ἴοο, 58ὺνν Πΐπη ἴῃ ποπθ θαΐ Βυμπηδῃ 
ἔουτη ἃπα βῆαδρθ. [1ὑ ἰβ νυιτθη αὖ Ἰθαβὶ, “ἊΑπά ἴὐ 
ΘΔΤη6 ἴο ρ855, 116 Φόβῆσα νγὰ8 ἴῃ «Θυΐομο ἐπαῦ ἢα 
Ἰοοκβά ἃρ ἃπᾶ βὰν ἃ τηδῃ βἰδπαϊηρ Οὐ ἃραϊηϑὺ 
Ἠΐτη, δηᾶ ἢΐβ. ϑυνοτά νὰ ἄγαν ἴῃ Πὶς Βαμα, δπᾶ 

δΦοθῆσα νγεπὸ ἴο Πίτη δηα 5αϊᾶ, Αὐτὰ ποὺ [ῸΥ τ8 ΟΥ 

ΤῸΥ οὐπ Δανθυβασῖθϑ " Απᾶᾷ ἢδ βαἱᾷ ἰο Πίστη, 45 οῃϊϑῦ 

οαρίαϊηῃ οὗ πὸ Ποϑὺ οὔ ἐπε Του δὴ 1 πον οοιηθ. 
Απα «ὅβηπα [61] οὐ. ἢῖ5. ἕδοθςβ οὐ ἐπε δαυίῃ, δπᾶ βαϊά 

᾿ἴο Πίπι, Τογτά, νυ» ῃδὺ ἀοβὲ ἔῃοι οοτητηδηᾷ ἔῃ βεσναπὶ ἢ 
Απα {πΠ6 οἤϊοῦ οαρίαϊη οὗ {πε Τιογτὰ βαϊᾷ ἴο Ψ9οβμπᾶ, 
Το86. {πγ 5ῃο6 ἔγοιη οἱ ἐῃν ἔδεϊ, ἴον {πεῸὸὶ ρ]δος 
ὙΠ ΘγΘοὴ ἔμποι βἐαπάθϑὺ 15 ἃ ΠΟΙῪ ρ]αςθ. ἨΗδετε, ἴοο, 

Ο γοῖ Μ|] ρεγοοῖνα ἔτομλ ἐῃθ νος ἐμποιηβοῖνεβ ἐπαΐ 
ἐΠ15 15 ποπα οὔμοι ἐμδη 6 0 5ρΡοΚα αἷ5ο ἰο Μοβεβ, 
ἴον οὔ Πΐτη αἷθὸ ἐμε βουίρίυσε 565 ὑπ6 βᾶτηβ ψοσᾶβ, 
“Απα ψΠδπ ἐπα 1 ογὰ βὰν ὑπαὺ 6 ἄγεν πἰρὴ ἴο 5ες, 

 ἴ[Πθ Του οδ]]δα Βίτη ουὐ οὗὨ ἔπε Ῥυβἢ βαγίηρ, Μοβεβ, 
Μοβεβ. Αμπά με αἰ, Υμαὺ ἰ5 1} Απᾷ πε αἰᾶ, 
Ὅο ποὺ ἄγαν πϑᾶῦ ἤθῦθ. Τ,θο86 {ῃγ 5Π06 ἴτοιη οδ᾽ 
ἐν ἔδει, ἔου. ὑπθ ρῖαδος. πθγθοπ ποῖ βἰαπάεθθὺ 15 
Ποὶν σγυουπμᾶ. Απᾶ Πα βαἰα ἰο πίπτω, 1 ἂπὶ ἐπε αοά 
ο τῆν Εδίμον, ἐπε αοα οἵ ΑΡρτδμδμ, ἀπ Οοά οἵ 

15βᾶδο δπᾷ ἀοά οὗ {4.00}. Απᾶ ἐπεὶ ἐποτα γΘ Δ] 15 

ἃ σογίαϊη θαΐπρ' Πνίηρ ἀηα αχίϑέθηΐ θεΐοσα {πη νου], 

ὙΠῸ τηϊηἰθίουθα ἰο ἐπε Ἐαίμευ ἀπᾷ Οοάᾶ οὗ {πὸ αηΐ- 

γΘΥΒ6 ἴον {πΠ6 ἔαρυϊοαϊίοη οἵ 411 ογεαϊεα {ῃίηρϑβ, οδ]]δᾶ 
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80. 81 

ἘΠΒΕΒΙΠΒ ' 

λόγος θεοῦ καὶ σοφία χρηματίζουσα, πρὸς ταῖς 
τεθειμέναις ἀποδείξεσιν ἔτι καὶ αὐτῆς ἐξ ἰδίου 
προσώπου τῆς σοφίας ἐπακοῦσαι πάρεστιν, διὰ 
Σολομῶνος λευκότατα ὧδέ πως τὰ περὶ αὐτῆς 
μυσταγωγούσης Ν ἐγὼ ἡ σοφία κατεσκήνωσα, 
βουλήν, καὶ γνῶσιν καὶ ἔννοιαν ἐγὼ ἐπεκαλεσάμην. ᾿ 
δι᾿ ἐμοῦ βασιλεῖς βασιλεύουσιν, καὶ οἱ δυνάσται 
γράφουσι δικαιοσύνην᾽ δι᾿ ἐμοῦ “μεγιστᾶνες μεγα- 
λύνονται, καὶ τύραννοι δι᾿ ἐμοῦ κρατοῦσι γῆς" ἰς 
οἷς ἐπιλέγει δ κύριος ἔκτισέν με ἀρχὴν ὁδῶν αὐὖ- 
τοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦ, πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐθεμελίωσέν 
με: ἐν ἀρχῇ πρὸ τοῦ τὴν γῆν ποιῆσαι, πρὸ τοῦ. 
προελθεῖν τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων, πρὸ τοῦ ὄρη 
ἑδρασθῆναι, πρὸ δὲ πάντων βουνῶν ,γεννᾷ με. 
ἡνίκα. ἡτοίμαζεν τὸν οὐρανόν, συμπαρήμην αὐτῷ, 
καὶ ὡς “ἀσφαλεῖς ἐτίθει πηγὰς τῆς ὑπ᾽ οὐρανόν, 
ἤμην σὺν αὐτῷ ἁρμόζουσα. ἐγὼ ἤμην ἧ προσ- 
ἔχαιρεν καθ᾽ ἡμέραν, εὐφραινόμην δὲ ἐνώπιον. 
αὐτοῦ ἐν παντὶ καιρῷ, ὅτε εὐφραίνετο τὴν οἰκου- 
μένην συντελέσας. πρόμον αὶ «μὲν οὖν προῆν καὶ τισὶν, 
εἰ καὶ μὴ τοῖς πᾶσιν, ὁ θεῖος λόγος ἐπεφαίνετο, 
ταῦθ᾽ ἡμῖν ὡς ἐν βραχέσιν εἰρήσθω. 

ἰ δὴ οὖν οὐχὶ καθάπερ τὰ νῦν, καὶ πάλαι 
μέν δμον εἰς πάντας ἀνθρώπους καὶ πᾶσιν ἔθνεσιν 
ἐκηρύττετο, ὧδε ἂν γένοιτο πρόδηλον. οὐκ ἦν 
πω χωρεῖν οἷός τε τὴν τοῦ Χριστοῦ πάνσοφον 
καὶ πανάρετον διδασκαλίαν ὁ ὁ πάλαι τῶν ἀνθρώπων 
βίος. εὐθὺς μέν γε ἐν ἀρχῇ μετὰ τὴν πρώτην ἐν 
μακαρίοις ζωὴν ὃ πρῶτος ἄνθρωπος ἧττον τῆς 
θείας ἐντολῆς φροντίσας, εἰς τουτονὶ τὸν θνητὸν 
καὶ ἐπίκηρον βίον καταπέπτωκεν καὶ τὴν ἐπάρατον 
ταυτηνὶ γῆν τῆς πάλαι ἐνθέου τρυφῆς ἀντικατηλλά- 
20 
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νὰ ὐ  τςὶ .. 

ἘΘΟΙΜΕΒΘΙΑΒΤΙΟΑΙ; ΗἸΙΘΤΟΒΥ, 1. π. 1.8 “Ὁ 

ἴπῃ6 ΤορῸΒ. δηα δ βάοτη οἵ Οοα, οἂπ ΡῈ Ἰδαυπϑα ἔγομι 
τΠς6 δοῖιδ] ρεύβοῃ οἵ ΥΥ 'βάοτη Πουβϑ], ἴῃ δααϊιίοη ἰο 
ἐπε ρυθοεαϊηρ' ῥγοοῖβ, ἴον ἴῃ οπα Ῥ΄δοθ 5ῃ6 [6115 ΠῈῚ 
οὐ βεογοὺ νΟΥῪ οἰ θαυΐν ὑΠτοαρἢ δοϊοσηοῃ, “1, ΝΒ ομη, 

τηϑάβ (οη56] τὴν Παρ ἑαὐϊοη πα 1 ἰηνοκοα Κπον- 
Ἰεᾶρε πὰ Ὑποιυρηῦ ; Τμγοαρ τὴθ Κίπρβ τεῖρστι, ἀπᾶ 
{Π6 τηϊρητυ ᾿Ἰπβουῖθα 1υϑ0166 ; ὈΥ τὴς ϑιδαῦ τἤθῃ δ1Ὲ 

τηδρΉΪΠ6α, Δ πα βονογείριηιβ γὰ]θ ὑπΠ6 θαυ ΠγοῸΡἢ 
τηθ. Απᾶ ἴο {ῃϊ5 5η6 δα 45, “Τῆδ Τιοτὰ ογεαϊεα τὴ 

ἃ5 ἴῃ6 Ὀερίπηΐπρ οὗ Πῖθ νγᾶγβ [Ὁ ἢ σγουκβ; Π6 
Ἔβιθ ὈΠ5Π 66 της θεΐογα {π6 ψου]ᾶ ; ἴῃ ἐπα θερὶηπίηρ, 
Ῥεΐογε {π6 τηακίπρ' οὗ {Π6 δαυΐῃ, θεξογε {πΠ6 βρυΐϊῃρβ 
ΟΥ νγαΐδυὺ οδῖὴθ ἰογίῃ, Ὀεΐογσε ὑπὸ τηοιηξαΐηβ ὉΥ6 

ξουπάᾶοα, ἀπα Ῥεΐοτε 811 8115, ἢ Ῥεραὺ τηϑ. ὙΉθη 
6 Ῥγεραγεα ἐπε ἤδάνεῃ, 1 νγὰβ ριεϑεηῦ τ Πίτη, 

᾿ἃπα θη 6 τηδᾶθ βαΐε πε βρυίϊηρθ ψῃ θῇ ἅγα 
ὉΠΟΟΥ ἤδάνθη, 1 νγὰβ σι Πίτη σίνίηρ ποθ ΟΥΘΥ. 
1 νὰ5 5Π6 ἴῃ σοι ΠΕ το]οϊοθα ἀν ἀπα 1 δχυϊερα 
Ῥεΐογε Πίστη δὲ 411 ἐϊπηθϑ, ἤθη 6 δχυϊοα ἐμαὶ πὲ 
Παᾶ οοταρ]οῖθα ἐπ νουνἹα. Τῆπ5 Ἰοὺ {πῖ5. ΡῈ οὔῦ 
Βῃογὺ ργοοῦ ὑπαὺ ὑπθ αἰνίηθ Τορὸβ ρτε-οχἰϑιθα, δηὰ 
ΔΡΡΕδιδα ἴο βουηδ, ἰἔ ποὺ ἴο 8]], τβ βῆ. 

Τῦ τηυδὺ πον θ6 ἀειηοπβίγαϊεα ΠΥ ὑΠ15 Δηποιπηοο- 
τηθηΐ νγὰ8 ποῦ ἔΟυσ οΥ]ν τηϑάθ, Ἰοπρ' ἃρῸ, ἴο 81] τῆ θη 
δα 8]] παίΐοῃβ, δ5 1ὖ ἴθ ἤονν. Τ8Π6 1{6 οὗ ἤδη ἰπ {ῃς6 

ραϑὺ νγὰβ ποὺ οᾶρδ0]6Ὲ οἵ γεοαϊνίηρ {Π6 οοτηρ]οΐα 
υβάοτη ἃπα νἱἰγχίας οὗ ἐπε ἐθδοῃϊηρ οἵ ΟΠγῖθὺ. ΕῸΣ 
δὺ πε Ῥερίηπίηρ, αἴζου ὑπῸ ἢγϑὺ 16 ἴῃ Ὁ] ββθ 6885, 
ἔῃ6 ἢγβὺ τηδῃ, ἀδϑρίβϑίπρ' {πῸ6 σοτησηδηα οἵ αοά, {6]]} 
αὖ οποα ἴο ἐπιῖβ τηουΐα] ἀπ ρευβμαθ]ς 116, ἀπ 
Θχοπδηροα {π6 ἔουπλου αἰνίπα ἀ 6] ρη 5. ἔον {115 δαυῦῃ 
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ξατο, οἵ τε ἀπὸ τούτου τὴν καθ᾽ ἡμᾶς σύμπασαν 
πληρώσαντες πολὺ χείρους ἀναφανέντες ἐκτὸς 
ἑνός που καὶ δευτέρου, θηριώδη τινὰ τρόπον καὶ 
βίον ἀβίωτον ἐπανήρηντο" ἀλλὰ καὶ οὔτε πόλιν 1. 
οὔτε πολιτείαν, οὐ τέχνας, οὐκ ἐπιστήμας ἐπὶ νοῦν 
ἐβάλλοντο, νόμων τε καὶ δικαιωμάτων καὶ προσέτι 
ἀρετῆς καὶ φιλοσοφίας οὐδὲ ὀνόματος μετεῖχον, 
νομάδες δὲ ἐπ᾽ ἐρημίας οἷά τινες ἄγριοι καὶ 
ἀπηνεῖς διῆγον, τοὺς μὲν ἐκ φύσεως προσήκοντας 
λογισμοὺς τά τε λογικὰ καὶ ἥμερα τῆς ἀνθρώπων 
ψυχῆς σπέρματα ,αὐτοπροαιρέτου κακίας ὑπερβολῇ 
διαφθείροντες, ἀνοσιουργίαις δὲ πάσαις ὅλους 
σφᾶς ἐκδεδωκότες, ὡς τοτὲ μὲν ἀλληλοφθορεῖν, 
τοτὲ δὲ ἀλληλοκτονεῖν, ἄλλοτε δὲ ἀνθρωποβορεῖν, 
θεομαχίας τε καὶ τὰς παρὰ τοῖς πᾶσιν βοωμένας 
γιγαντομαχίας ἐπιτολμᾶν, καὶ γῆν μὲν ἐπιτειχίζειν 
οὐρανῷ διανοεῖσθαι, μανίᾳ δὲ φρονήματος ἐκτόπου 
αὐτὸν τὸν ἐπὶ πᾶσιν πολεμεῖν παρασκευάζεσθαι" 
ἐφ᾽ οἷς τοῦτον ἑαυτοῖς ᾿εἰσάγουσι τὸν τρόπον ϑι 
κατακλυσμοῖς αὐτοὺς καὶ πυρπολήσεσιν ὥσπερ 
ἀγρίαν ὕλην κατὰ πάσης τῆς γῆς κεχυμένην 
θεὸς ὃ πάντων ἔφορος μετήει, λιμοῖς τε συνεχέσι 
καὶ λοιμοῖς πολέμοις Τε αὖ καὶ κεραυνῶν βολαῖς 
ἄνωθεν αὐτοὺς ὑπετέμνετο, ὥσπερ τινὰ δεινὴν 
καὶ χαλεπωτάτην νόσον ψυχῶν πικροτέροις ἀνέχων 
τοῖς κολαστηρίοις. τότε μὲν οὖν, ὅτε δὴ καὶ 2] 
πολὺς ἣν ἐπικεχυμένος ὀλίγου δεῖν κατὰ πάντων 
ὁ τῆς κακίας κάρος, οἷα μέθης δεινῆς, τὰς ἅπάν- 
των σχεδὸν ἀνθρώπων ἐπισκιαζούσης καὶ ἐπισκο- 

Το 1, 15; τούσης ψυχάς, ἡ πρωτόγονος καὶ πρωτόκτιστος 
οιπ,1 τοῦ θεοῦ σοφία καὶ αὐτὸς ὁ προὼν. λόγος φιλαν- 

θρωπίας ὑπερβολῇ τοτὲ μὲν δι᾿ ὀπτασίας ἀγγέλων 
2 



ἊΨ ΨΈΌΒΕΝΗ 

ἘΟΘΟΙ ΕΒΙΑΘΤΊΟΑΙ, ἨΗΙΒΘΤΟΆΒΥ, 1. π|. 18-2] 

ἢ 15. οὐγ86 ; δηαᾶ αἴζου πίστη ποθ ψῃὸ ΠΠ|δα 4]} 
ΟἿ ὙγοΥ]Ἱὰ ὑγεῦα τη  Β.]ν τηπο τροῦβθ, νὴ ὑπ6 
δχοθρίϊοη οὗ ομβ οὐ ὕνο, πα οἤοβθα βοῖχβ Ὀγαΐαὶ 
Πα θῖν οἵ 116, ἀπυνουθην οἵ π6 πᾶῖηθ. ὙΠΘΥ σάνε πο ἢ 

ὑΠποιρηῦ ἴο οἷτν οὐ βίαϊθ, ἴο ἃ οὐ Κπον]εάρο, ὑπὸ 
Βα ποῖ δνϑὴ [6 πϑῖὴβ οἵ ἰαννβ ἀπα ἄδθουδοβ οὐ νἱσῦαθ 
ἅμα ῬΗΙΠΟΒορῆν, Ρὰὺ ὑπαν ᾿ἰνεα ἃ5. ποιηδαβ ἴῃ ὑπὸ 
ὙΠ] θυ 65565 {πὸ βαναρο Δ πα ππΡυ]]6α Βεΐηρθ; πα Ὺ 
(ἰεβίγογεα ὈΥ ἐπεὶ οχοθθβ οἵ 56] -οἤοβθη ]οΚε Π 685 
6 παῦαταὶ γεαβοηΐηρθ, Δ Πα ἐῃ6 σουτὴβ οἵ ὑμπουρης 

! 

! 
Ϊ 
Ι 

Δ Πα ρα η θη 6855 ἴῃ {Π6 Πυχγηδῃ 508] ; πον σάνε ἐποιη- --᾿ 
Β6Ιν6 5. ὉΡ δουρί] οἰ εὶν ἴο 81] ἱπαυϊῦγ 50 ὑπαῦ ἂὖ οὴθ 
ὑτηθ ὑπ ν οουτπρίθα πὸ ἃποίμου, αὖ ἃπούμου {παν 
ΤΠ ἀδΥθα 956 Δπούμευ, αὖ ἃπούμου πον γε Ὲ οδη- 
ΠΡ 4]}5 ; ὑπαν νεηΐαγθα οἢ οοπῆϊοὶβ τ Οοα ἃπα οὴ 
πε Ὀαύε]εβ. οἵ ἐς ροίδηὲβ ἔδγηοιιβ διηοηρ 811 Τη6Ὴ : 
παν ὑπουρῃὺ ἴο νγν8}} ἃρ ὑπ6 δαυΐῃ ἕο ἤδάνθῃ, ἀπὰ 
ἴῃ ὑΠ6 τηϑάπθββ οὗ ἃ ρευνευίεα τιμαὶ ρυθραυθα ἔου 
ὙγᾺῚ ἀραϊηβὺ ὑπ βαρτοιηθ οα Βἰμηβ6], ὙΥΒ16 πον 
γγοσα ἰδδαϊπρ ἐπ185 16, αοα, ἐπε ουδναϊΐδη οἵ ἃ]], 

Ρυϊβδιοα πο ἢ ἢοοαθ ἀπ οοπῆαρτγαϊοηβ, ἃ5 
ὉπουρῊ ὑπαν Πα Ὀ6 θη ἃ ν"]α ἔογεϑῦ βοαύξογεα ἐπγοιρ- 
ουὐ ἴΠ6 γγβοὶβ βαυΐῃ ; Πα οαὖ ἔΠοτὴ οἱ τ ρεγυροθίμδὶ 
βατηΐποβ ἃ πα ρ͵αριιθβ, ὈΥ γα18 δηα Ὀγ ὑπυπάουθο]β 
ἔγοτη οὐ Πρ, αϑ 1’ ΠῈ ψευα γϑϑίγαϊηΐηρ Ὀγ ὈΙΕΘΥ 
οΠαϑυἰβαυχθηῦ βοὴ ἐθυυ0]6 ἃπα συίθνοιιβ αἴβθαβα οἵ 
ὑμαῖν βοὰ]8. ΤΏδη, ἱπᾶθθαᾶ, πα π {πΠῸ6 οτοαὺ βοοά 
οἵ δν]] μα οουηθ πὶρὴ νου ΠΟ]ταΐηρ 811 τηθη, 6 ἃ 
ῥουτ 0 ]6 ἱπτοχίοαϊίοη ονευβῃδαονίηρ ἃ πα ἀδικοηΐηρ' 
{πΠ6 8οι]5 οἵ αἰπιοβδὺ 4]], [ῃς ἢυϑι-θερούίεη ἂἀθα βυϑῦ- 
ογθαίθα δ βάοιη οἵ Οσοά, ἐπε ρυθ- οχίϑιθπε ΤορῸ5 
ΒΙμΒ6 1, ἴῃ ἢἷβ Ἔχοθϑαϊΐϊηρ Κἰπάποβθ ἀρρθαγθα ἕο ἢΐβ 
50] οὐδ, αὖ ὁπα {ἰπηθ ὈΥ ἃ νἱβίοῃ οἵ δηρ6]5, αὖ ἃπούμευ 
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τοῖς ὑποβεβηκόσι, τοτὲ δὲ καὶ δι᾿ ἑαυτοῦ οἷα θεοῦ 
δύναμις σωτήριος ἑνί που καὶ δευτέρῳ τῶν πάλαι 
θεοφιλῶν ἀνδρῶν « οὐκ ἄλλως ἢ ἣν δι᾿ ἀνθρώπου μορφῆς, 
ὅτι μηδ᾽ ἑτέρως ἢν δυνατὸν αὐτοῖς, ὑπεφαίνετο. 
ὩΣ δ᾽ ἤδη διὰ τούτων τὰ θεοσεβείας σπέρ- 

ματα εἰς πλῆθος ἀνδρῶν καταβέβλητο ὅλον τε 
ἔθνος ἐπὶ γῆς θεοσεβείᾳ προσανέχον. ἐκ τῶν 
ἀνέκαθεν Ἑβραίων ὑπέστη, τούτοις μέν, ὡς ἂν 
εἰ πλήθεσιν ἔτι ταῖς παλαιαῖς ἀγωγαῖς ἐκδεδιῃτη-᾿ 
μένοις, διὰ τοῦ προφήτου Μωυσέως εἰκόνας καὶ 
σύμβολα σαββάτου τινὸς μυστικοῦ καὶ περιτομῆς 
ἑτέρων τε νοητῶν θεωρημάτων εἰσαγωγάς, ἀλλ᾽ 
οὐκ αὐτὰς ἐναργεῖς παρεδίδου μυσταγωγίας: ὡς 
δὲ τῆς παρὰ τούτοις νομοθεσίας βοωμένης καὶ 
πνοῆς δίκην εὐώδους εἰς ἅπαντας ἀνθρώπους 
διαδιδομένης, ἤδη τότε ἐξ αὐτῶν καὶ τοῖς πλείοσιν 
τῶν ἐθνῶν διὰ τῶν πανταχόσε νομοθετῶν τε καὶ 
φιλοσόφων ἡμέρωτο τὰ ᾿Φρονήματα, τῆς ἀγρίας 
καὶ ἀπηνοῦς θηριωδίας ἐπὶ τὸ πρᾶον μεταβεβλη- 
μένης, ὡς καὶ εἰρήνην βαθεῖαν φιλίας τε καὶ 
ἐπιμιξίας πρὸς ἀλλήλους ἔχειν, τηνικαῦτα πᾶσι 
δὴ λοιπὸν ἀνθρώποις καὶ τοῖς ἀνὰ τὴν οἰκουμένην 
ἔθνεσιν ὡς ἂν προωφελημένοις. καὶ ἤδη τυγ- 
χάνουσιν ἐπιτηδείοις πρὸς παραδοχὴν τῆς τοῦ 
πατρὸς γνώσεως, ὁ αὐτὸς δὴ πάλιν ἐκεῖνος ὁ τῶν 
ἀρετῶν διδάσκαλος, ὁ ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς τοῦ 
πατρὸς ὑπουργός, ὁ θεῖος καὶ οὐράνιος τοῦ θεοῦ 
λόγος, δι’ ἀνθρώπου κατὰ μηδὲν σώματος οὐσίᾳ 
τὴν ἡμετέραν φύσιν διαλλάττοντος ἀρχομένης τῆς 
Ῥωμαίων βασιλείας ἐπιφανείς, τοιαῦτα ἔδρασέν 

τε καὶ πέπονθεν, οἷα ταῖς προφητείαις ἀκόλουθα 
ἦν, ἄνθρωπον ὁμοῦ καὶ θεὸν ἐπιδημήσειν τῷ βίῳ 
924. 



ἀδδλόννιιὕ... ΒΟΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ΗΙΘΤΟΒΥ, 1. τι. 41--.98 

ῬΘΙΒΟΠΔΠΥ ἴο ὁπ6 οὐ ὕψο οὗ ἐπε Οοὐ-ξεαγίηρ τπθῃ 
οἵ οἱ, ἃ5 ἃ βανίπρ' ρονψεῖ οἵ Οαοά, γεὺ ἴῃ πὸ οἴποὺ 
ἔοι ἐπδη Πυτϊηδῃ, ῸΓ ἔθου οου]α ποὺ τϑοθῖνα Πΐπὶ 
οὐπουνῖβ6. 

Βαυΐ ψῆθη ἐπε βεθᾶβ οὗ ἔσθ το] ρίοα μαᾶ Ῥδβθη 
βίγανιι ὈΥ ὑπ 6 πὴ διηοηρ ἃ τυ] δια οὗ τηθη, δπᾶ ἃ 
γγΠ01]6 παίΐομ, Βρυπηρ ἔγοσα ἐῃ6 Ηθργανβ, οχἰβιθα οὴ 
Θυῃ, οἰδανίηρ' το ἔτσι το! ρσίοι, μῈ παημαθα οα ἴο ἐμϑιη, 
ἘΒτουρῊ ἐπ6 Ῥυορῃεὺ Μοβββ, ἱτπηαρεβ 8π 4 βυτηθ0}85 
Οὗ ἃ οογίαϊη τηγϑίοσίοιιβ βαρραὶῃ πα οὔ οἰτουτη- 
οἰβίοη. δπα ἰπδίσποίίοι. ἴῃ οὐ οΥ βρί γί τι8] Ῥυ ποῖ ρ]65, 
Ὀαΐ ποὺ πηνϑῖ]δα τη οι 1056}, ΤῸ τδην οὗ ὕπεῖὰ 

Πδά 5111 θε θη Ὀγουρηῦ ἀρ ἴῃ ἐπα οἱ ργδοίϊοεβ. Τπεὶσ 
Τῶν Ῥδοδτηθ ἔδτηοιιβ πα βργθδαᾶ διηοηρ' 8}1] πχδη Π|κὸ 
ἃ ἵγαργαπὺ Ὀγθθζθ. Βερίηηΐηρ τ ἢ ὑποτὰ {πὰ ταϊηᾶς 
οἵ τηοβὺ οὗ ὑπ6 μβαίμεη νγευα βοϊΐεοασαπθα ὈΥ {πε Ἰαν- 
δίνειβ δῃὰ ῬἘΙΠ]ΟΒορἤοιΒ ΠΟ διΌΒ6. ΘΥΘΥΎ ΠΘΥΘ, 

 βανδρα πα ἀῃρυ] α]εα Ὀγαΐα] γ νγὰβ ἐπδηρ δα ἕο τη ]]4- 
688, 850 ὑπαὶ ἄδερ ρϑᾶοε, ἔπε βῃῖρ, δπαᾷ ταΐπα] 
᾿η θυοοῦσδβα ορίαϊπθα. Ἴδη, αὖ Ἰαϑῦ, Ήθη 41] τηθῃ, 

Ἔνθ ἐῃ6 πδαΐμθῃ ὑμπγουρποιῦ ἐπ6 νου], γε θ πον 
δυϊεα ἴον ἐπε θεποῆὶθ ργεραγεα ἔου ἐβδιη Ρεΐοτε- 
Παπάα, ἔον {Π6 γεοθρίϊοη οἵ κπον]θᾶρε οἵ {π6 Ἐδίμου, 
ἐῃθη ἀρδίη ὑπαῦ βαυὴβ αἰνίπα ἀπ μδανθηὶν ΓΟρῸ5 οὗ 
αοα, {π6 ἔδϑδομευ οὗ νἱγίαθβδ, ἐπθ τηϊηϊϑίου οὐ {πὸ 

ἘδΙΠου ἴῃ 4}} ροοα {πίηρβ, ἀρρεαγβ δ ἐπε θερίπηΐηρ, 
οὗ τπε6 Βογλδη Ἐχηρῖγα ἐῃγοιρ τη8η. [Ιπὰ ποιίπίῃρ 
αἰά ἢδ ομδηρα οὐγ παίαγτα ἃ8 Τοὺποῃΐπρ ΡΟαΠΥ 500- 
βίδῃοθ ; ἢΐβ δοὺὶβ δα βυβευίηρθ ΟΕ 6 50 ἢ ἃ85. Ψ6Υ6 
οοηδίβίαπὶ νὴ ἢ ὑΠ6 Ῥυορἤθοῖεβ ΒΟ ἐογεῖθ!] ἐμαὶ 
τᾶ ἃ πα Οοα 51}4}} Ἰίνε ἐορείμου ἰο 4ο τηδυνθ]οιιϑ 
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Ὦδῃς 7, 9. 10 

δη. ἴ, 18,14 

Φομη 1,1 

ἘΠ ΞΕΒΙΒ. 

παραδόξων ἔργων ποιητὴν καὶ τοῖς πᾶσιν ἔθνεσιν 
διδάσκαλον τῆς τοῦ πατρὸς εὐσεβείας ἀναδειχ- 
θήσεσθαι τό τε παράδοξον αὐτοῦ τῆς γενέσεως 
καὶ τὴν καινὴν διδασκαλίαν καὶ τῶν ἔργων τὰ 
θαύματα ἐπί τε τούτοις τοῦ θανάτου τὸν τρόπον 
τήν τε ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν καὶ ἐπὶ πᾶσιν τὴν εἰς 
οὐρανοὺς ἔνθεον ἀποκατάστασιν αὐτοῦ προκηρυτ- 
τούσαις. τὴν γοῦν ἐπὶ τέλει βασιλείαν αὐτοῦ 
Δανιὴλ ὃ προφήτης θείῳ πνεύματι συνορῶν, ὧδέ 
πῃ ἐθεοφορεῖτο, ἀνθρωπινώτερον τὴν θεοπτίαν 
ὑπογράφων: “ἐθεώρουν γὰρ᾽᾿ φησίν “ἕως οὗ 

, 39. ἂ . Α ε “-“" ᾿] 7 ρόνοι ἐτέθησαν, καὶ παλαιὸς ἡμερῶν ἐκάθητο. 
καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ὡς εἰ χιὼν λευκόν, καὶ ἡ 

᾿ “ “- 2 “ « Ὁ» « θρὶξ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ὡς εἰ ἔριον καθαρόν" ὁ 
θρόνος αὐτοῦ φλὸξ πυρός, οἱ τροχοὶ αὐτοῦ πῦρ 
φλέγον: ποταμὸς πυρὸς εἷλκεν ἔμπροσθεν αὐτοῦ. 
χίλιαι χιλιάδες ἐλειτούργουν αὐτῷ, καὶ μύριαι 

΄ὔ ᾽ὔ μι Η ᾽ “ 7 μυριάδες παρειστήκεισαν ἔμπροσθεν αὐτοῦ. κριτὴ- 
ριον ἐκάθισεν, καὶ βίβλοι ἠνεῴχθησαν. καὶ ἑξῆς 

͵ 
, “- - 

““ ἐθεώρουν, φησίν “᾿ καὶ ἰδοὺ μετὰ τῶν νεφελῶν 
“ “ ᾿] , Δ τοῦ οὐρανοῦ ὡς εἰ υἱὸς ἀνθρώπου ἐρχόμενος, καὶ 

ἕως τοῦ παλαιοῦ τῶν ἡμερῶν ἔφθασεν, καὶ ἐνώπιον 
αὐτοῦ προσηνέχθη: καὶ αὐτῷ ἐδόθη ἡ ἀρχὴ καὶ 
ἡ τιμὴ καὶ ἡ βασιλεία, καὶ πάντες οἱ λαοὶ φυλαὶ 
γλῶσσαι αὐτῷ δουλεύσουσιν. ἡ ἐξουσία αὐτοῦ 
ἐξουσία αἰώνιος, ἥτις οὐ παρελεύσεται" καὶ 
βασιλεία αὐτοῦ οὐ διαφθαρήσεται. ταῦτα δὲ 

“ἃ ἀξρνα »ῳ ὦ“ δι “δ δυο δον. 

ἀνγ ΝΟΥ νδονόνυ..,.. 

Ε 

4 

ΔΝ “-2 ϑδν. 

: 
σαφῶς οὐδ᾽ ἐφ᾽ ἕτερον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸν ἡμέτερον 
σωτῆρα, τὸν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεὸν θεὸν λόγον, 
3 ’, » ξεν 3 ,ὔ . Ἁ ς ,ὔ ἀναφέροιτο ἄν, υἱὸν ἀνθρώπου διὰ τὴν ὑστάτην 
ἐνανθρώπησιν αὐτοῦ χρηματίζοντα. ἀλλὰ γὰρ ἐν 8 
οἰκείοις ὑπομνήμασιν τὰς περὶ τοῦ σωτῆρος 
Ωθ 

᾿ 

ἡ Δ γα" 



ἘΘΟΟΙΕΒΙΑΘΤΊΙΟΑΙ, ἨΗΙΒΘΤΟΆΥ, 1. τι. 258-27 

ἀεεάς, δἀπᾶ ἴο ἔθδοῦ ἴο 411] (ἀὐδεῃεῖ]ε5. ῃ6 σνουβῃρ οὗ 

ἔπε Ἐδίπον, ἀπᾷ ὑπαὶ ἐπα τπᾶτνεὶ οἵ Ηϊ5 Βἰσί ἢ ἀπᾶ ἢΐ5 

πον ἐοδοῃίηρ ἀπά {πῸ ννοπαᾶδι οἵ 5 ἀδθαβ ψ 1} θ6 

τηδάθ τηδηϊξεθὺ τοροῦμου ἢ {πΠ6 τηδηποὺ οὗ ἢῖ5 
ἄἀδαὶῃ ἃπα γοϑυσγθοίίοι ἔγοσα ὑπῸὸὶ ἀθαά, δηα, ἀρονὲ 

411, 5 αἰνίπα γοϑιογαύίοη ἕο ἤδαγνεη. δηΐθὶ τῆς 

Ῥιορμοῦ, ἴπ ἃ τηοτηθηΐ οἵ ἱπβρίγαϊοη, βὰν ὈῪ {π6 
αἰνίπο βρὶγῖῦ Ηἰθ. πη] βονεσεϊρηῦν, ἀπα ἀθβουῖθοβ {Π6 

γ βίου οὗ Οοα 'ἰπ πυχτηδη ψἷβα : “ὋΕῸΥ 1 Ρ6Π6]4,᾿ Πα 

βαϊα, “ἀπ {γοπμθ5 γεγο δοὺ δπα δὴ Αποϊθηλ οὗ 

Ὅδγε αἰα 0. Απᾶ 5. σαγιηθηῦ νγὰβ ψηϊΐα Πκὸ 

ΒΠΟΥ ἃ πα ἐπε Παΐν οὗ ΗἰβΒ μοδα νγὰβ {κῸ ρᾷτγε νοὶ] ; 

᾿ΐς Τῇτοπθ ψὰθ ἃ ἥαεστης οἵ ἔγχε, ἢἰβ ψῃ 66 ]5 ὑγοτα 

Πδυηΐηρ ἔγθ, ἃ τἷνευ οὗ ἔστε γἂπ θεΐογε Πίτη, ἐπουβαπα 
Ἐπουβαπαᾶς τηϊηϊϑίοσεα ἀπΐο Πίσῃ ἃπα θη ἐποιϑαπᾷ 

ἀἰπηθ5 ἔθη ἐποιιβαπα βἰοοάα θεΐογα Πΐτα, ὑπὸ Ἰπαρετηθηΐ 

5αὺ, ἀπ θΟΟΚ5 ψΈγῈ ορεπαᾶ. Απᾶ Πα ροεβ οἡ ἴο 
58, “1 ΡεΠε]ά, δἀπᾶ ἴο, οπα {κ᾿ ἴο ἃ 80ῃ οὗ τηδῃ 

οοτηΐηρ' ἢ ἐπα οἱουαβ οὗ ἤδανεη, πα ἢ6. ὀᾶπηα ἴο 

1πΠ6 Αποίεπὶ οὗ Τϑᾶγβ ἃπᾶα νψὰβ ὑσουρῃηὶ θεΐοτα Πΐτη. 
Απα ἴο Πἰπι νγὰβ σίνθη {Π6 βονγευείρηῦν ἃ Πα ΠΟΠΟΙΤ 
δα Κίπράοπι, ἃπα 411} {πΠ6 Ῥ6Ορ]6, {10 65, ἀπ ᾿οηριι68 

5Π4}} βεῦνε Πίτη. Ηἴβ Ῥουγεὺ 15. Δἢ δυθυϊαϑυϊηρ' ΡΟΥΘΥ͂, 
ὙΠΟ. 518}} ποὺ ρᾷ85 ἃναυ, ἀπᾷ ἢἰβ Κίηρᾷογη 5881] 

ποὺ 6 ἀεβίγογεα. ΟἸθαυν {πὶ8 νου] ΔΡΡΙΥ ἴο 
ΠΟπΘ θαΐ οὔὐν ϑδνίοιυν, ἴῃς Οοα-Ἰορὸθ ΠΟ νγὰβ ἴῃ 

ἔπε Ὀερὶπηΐηπρ ἢ Οοα, οα]]εὰ “5οὴὺ οὔ τηδῃ 
Ῥδοδαιθθ οἵ Πὶς υἱύϊτηαΐα ἱποδγηαίϊίζοπ. Ηονθνου, 

Βίποα ψα Πᾶνε οο]]θοίθα ἴῃ βρθοῖδὶ ἰγθαϊβεβ. ἐπ6 

ν 



ΗΘὉ. 8, ὅ 
(Εχοά, 28, 
40) 

Τὸν. 4, 5.16; 

Ναπ, 18, 17 

ἘΠΘΈΕΒΙΤΙΒ 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ προφητικὰς ἐκλογὰς συν- 
αγαγόντες ἀποδεικτικώτερόν τε τὰ “περὶ αὐτοῦ 
δηλούμενα ἐ ἐν ἑτέροις συστήσαντες, τοῖς εἰρημένοις 
ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀρκεσθησόμεθα. : 
ΠΙ. Ὅτι δὲ καὲ αὐτὸ τοὔνομα τοῦ τε Ἰησοῦ καὶ δὴ 

καὶ τοῦ Χριστοῦ παρ᾽ αὐτοῖς τοῖς πάλαι θεοφιλέσιν 
προφήταις τετίμητο, ἤδη “καιρὸς ἀποδεικνύναι 
σεπτὸν ὡς ἔνι μάλιστα καὶ ἔνδοξον τὸ Χριστοῦ 
ὄνομα πρῶτος αὐτὸς γνωρίσας Μωυσῆς τύπους 

οὐρανίων καὶ σύμβολα μυστηριώδεις τε εἰκόνας. 
ἀκολούθως χρησμῷ φήσαντι αὐτῷ “ὅρα, ποιήσεις 
πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ 
ὄρει᾽᾿᾿ παραδούς, ἀρχιερέα θεοῦ, ὡς ἐνῆν μάλιστα 
δυνατὸν ,ἄνθρωπον, ἐπιφημίσας, τοῦτον “Χριστὸν 
ἀναγορεύει, καὶ ταύτῃ γε τῇ κατὰ τὴν ἀρχιερω- 
σύνην ἀξίᾳ, πᾶσαν ὑπερβαλλούσῃ παρ᾽ αὐτῷ τὴν 
ἐν ἀνθρώποις προεδρίαν, ἐπὶ τιμῇ καὶ δόξῃ τὸ 
τοῦ Χριστοῦ περιτίθησιν ὄνομα: οὕτως ἄρα τὸν 
Χριστὸν θεῖόν τι χρῆμα ἠπίστατο. ὁ δ᾽ αὐτὸς 
καὶ τὴν τοῦ ᾿Ιησοῦ προσηγορίαν εὖ μάλα πνεύ- 
ματι θείῳ προϊδὼν πάλιν τινὸς ἐξαιρέτου προ- 
νομίας καὶ ταύτην ἀξιοῖ. οὔποτε γοῦν πρότερον 
ἐκφωνηθὲν εἰς ἀνθρώπους, πρὶν ἢ Μωυσεῖ γνω- 
σθῆναι, τὸ τοῦ ᾿Ιησοῦ πρόσρημα τούτῳ Μωυσῆς 
πρώτῳ καὶ μόνῳ περιτίθησιν, ὃν κατὰ τύπον αὖθις 
καὶ σύμβολον ἔγνω μετὰ τὴν αὐτοῦ τελευτὴν 
διαδεξόμενον τὴν κατὰ πάντων ἀρχήν. οὐ πρό- 
τερον γοῦν τὸν αὐτοῦ διάδοχον, τῇ τοῦ Ἰησοῦ 
κεχρημένον προσηγορίᾳ, ὀνόματι. δὲ ἑτέρῳ τῷ 
ὑσῆ, ὅπερ οἱ γεννήσαντες αὐτῷ τέθεινται, κα- 

λούμενον, ᾿Ιησοῦν αὐτὸς ἀναγορεύει, γέρας ὥσπερ 
τίμιον, παντὸς πολὺ μεῖζον βασιλικοῦ διαδήματος, 
28 



ἘΟΟΙΜΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, 1. τι. 97--τῖι. 4 

Ῥτορῃθῦϊς αὐξούαποθβ οοποογηΐηρ Οὐν ϑανίοιμ «(6505 
ΟἸΠνῖβὺ, ἀπα ἴῃ οὐμϑὺβ μάνα οίνεη ἃ {ὙΠῸ Ὶ ἀεπηοη- 
βίγαίοη οἵ οὔν ϑἰαϊοιαθηΐβ οοποοσηίηρ Ὠΐτη, να ψ}}} 
τοδὶ οοπΐθηΐ ἴῃ ὑΠ6 ργθϑθηῦ νγοῦῖς ψ] ἢ νυ μαὺ Πᾶ5 πονν 
Ῥεοη 5αἰά. 
ΠῚ. Τὸ 5 πον {ϊπηθ ἴο ἀειηοηβίγαϊε ἐμαὺ ὑπ 6 νεΥῪ 
ΠΙΔΤΉ65 “06 505,᾿ Δ Πα Θβρβοίδ!]ν “ΟΠ τῖϑι,᾿᾿ἡ ψεσα ΠοΙ 
ἴπ Βοποῦν ὈΥ ὑπ6 δποϊθηὐὺ (οα-Ἰονίηρ ρυορμεῖβ ἐμοτα- 
5εῖνεβ. Μόοβεβ νγὰβ Πίμηβο!" της ἢνθὺ ἕο συβοορηΐζα 
ον Ῥδου δυν δυρτδὺ δηα ο]ουίοιιβ 15 {π6 πάις οἵ 
Ομεβῦ, θη ἧς ἀοἸνεγεα ἐμα ἐγ! οη οὐ ἐμ 6 ἐγρθβ 
πα ϑγτηθοἷς οἵ μδάνθηὶν ὑπΐηρθ, ἀπα ἐπα τηγβϑθυῖοιβ 

Ἰτηδραβ, ἴῃ δοοογάδποθ ἢ ὑῃ6 οὔδοῖὶθ ΒΟ βαϊα 
ἴο δίπη, “566. ἔποὺ 5Π8]} τηδῖκα 8}} ἐπίπρϑ δοοογαΐηρ 
ἴο {ῃ6 ἔγρε νη νγὰ5 5ῃῆονῃ ὑπ66 ἴῃ ἐπα τηοπηὺΐ ᾿᾿ ; 
ἴον ἴῃ ἀθβουϊ ίπρ ἔπ6 Ηρ Ῥυϊεϑθὺ οἵ οά δ85 ἃ τηδῃ 
ΟΥ̓ ΒΌΡΥΘΙηΘ. ΡΟΥΘ, μ6 68}15 Πίτα ΟἾγίϑι, δηα, ἃ5. ἃ 
τηδυὶς οὗ Βοποὺν ἀπα ρίουν, βυυσσοιηβ ἢ ἐπ 6 πᾶπη6 
οἵ ΟΠ γῖθὺ ἐπὶ. σδηκ οὗ ἰῃς Ηἰρῃ Ῥυϊεδεμποοά, νῃῖο ἢ 
στ Πίτη βυσραβθθα 811] ρυδ- πο πμοα ΘΙ ΟΡ ΤΏΘΗ. 
ΤῊΝ Ππθη Β6 Κπον ἐπε αἰνίπα ομαγδοῖου οὔ “" ΟΠ τιϑὺ. 
Ης ΐπηβ6 1 4150 νγὰβ ἱπϑρίγθα νῦν οἰ δυν ἴο ἔογθβθο 
ἘΠαῸ 1} 16 “6515,᾿᾿ δῃᾷ Ὁ ἀρδῖῃ ἢ6 δπαπιθα ψ] ἢ βρθοΐδὶ 
οὐρρυῇ ὙΠουΡῊ Ὀοΐογα Ὁ νγὰβ τηδᾶθ Κπόνῃ ἴο 

568 ἰὑ Πα πανεὺ Ὀθθη Ργανίουβν Ῥγοποιπποθα 
τη6η, Μοβεβ σᾶνα πε {{{16, 9688, ἴο ΐπη ἢγϑῦ, 

ἃπα ἴο Πΐπι αἴοπθ, ψῇῆο, ὁποα τποτα ΟΥΡΙοΑΙΥ ἀπά 
5 γ τη ὈΟ]108}}ν, μΠ6 πονν ψου]Ἱα γϑοοῖνε ἐπα στὰ]8 ΟΥΟΥ 
4}} αὔξον ἢἴ8 ἀθαῖῃ. Ηἱἴβ βιαθοθββου, δῦ ΔΗΥ ταῖθ, Βαᾶ 
ποῦ ργανίοιβὶν 864 Π6 ὑ1{{16 “«}6505,᾿ θαὺ νγὰβ οα]]6α 
Ὀγ διιοῦ ΠΟΥ πίη, “Κ Αὐι565,᾿ ψῃοἢ ἢϊ5. ρᾶγοπὺθ Ππδά 
ἵνϑη Πίστη, ἃπα Μοβϑβ ο}158. ἢΐτη «6505, ἃ5. ἃ Ρτθοΐουβ 

ρυίνι!ερα ουθαΐευ ὑπδη δὴν τογαὶ οἵου, οΊνίηρ ἴο 
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Τιατη. 4, 20 

ῬΜ , Ἃ, ἢ 

Ῥε, 2, 1.8 

ΕΌΒΕΒΙΠΙΒ 

ΠΥ ΨΨΥΨΨ ΨΗ 

τοὔνομα αὐτῷ δωρούμενος, ὅτι δὴ καὶ αὐτὸς ἶ 
τοῦ Ναυῆ ᾿Ιησοῦς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν τὴν εἰκόνα 
ἔφερεν, τοῦ μόνου μετὰ Μωυσέα καὶ τὸ συμπέρασμα 
τῆς δι᾿ ἐκείνου παραδοθείσης συμβολικῆς λατρείας, 
τῆς ἀληθοῦς καὶ καθαρωτάτης εὐσεβείας Ἢ 
ἀρχὴν διαδεξαμένου. καὶ Μωυσῆς μὲν ταύτῃ 
δυσὶ τοῖς κατ᾽ αὐτὸν ἀρετῇ καὶ δόξῃ παρὰ πάντ 
τὸν λαὸν προφέρουσιν ἀνθρώποις, τῷ μὲν ἀρχιερ 
τῷ δὲ μετ᾽ αὐτὸν ἡγησομένῳ, τὴν τοῦ σωτῆρες 
ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ προσηγορίαν ἐπὶ τιμῇ 
μεγίστῃ περιτέθειται: σαφῶς δὲ καὶ οἱ με 
ταῦτα προφῆται ὀνομαστὶ τὸν Χριστὸν προανε- 
φώνουν, ὁμοῦ τὴν μέλλουσαν ἔσεσθαι κατ᾽ αὐτοῦ 
συσκευὴν τοῦ ᾿Ιουδαίων λαοῦ, ὁμοῦ δὲ καὶ τὴν 
τῶν ἐθνῶν δι᾿ αὐτοῦ κλῆσιν προμαρτυρόμενοι, 
τοτὲ μὲν ὧδέ πως Ἱερεμίας λέγων “ πνεῦμα 
προσώπου ἡμῶν Χριστὸς κύριος συνελήφθη ἐν 

᾽ 

Δαυὶδ διὰ τούτων “ ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λ 
ἐμελέτησαν κενά; παρέστησαν οἵ βασιλεῖς 
γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὖτό, 
κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ ᾿ 
οἷς ἑξῆς ἐπιλέγει ἐξ αὐτοῦ δὴ προσώπου Τ 
Χριστοῦ “κύριος εἶπεν πρός με υἱός μου εἶ 
ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε. αἴτησαι παρ᾽ ἐμοῦ, 
καὶ δώσω σοι ἔθνη τὴν κληρονομίαν σου, καὶ τὴν 
κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς γῆς. ᾿ οὐ μόνους 
δὲ ἄρα τοὺς ἀρχιερωσύνῃ τετιμημένους, ἐλαίῳ 
σκευαστῷ τοῦ συμβόλου χριομένους ἕνεκα, τὸ τοῦ 
Χριστοῦ κατεκόσμει παρ᾽ Ἑβραίοις ὄνομα, ᾿ 

1 Τῇ {πὸ ΤΙ ΧΧ. οὐ ΝαπηΡ. χα. 17 (ἡ Βΐοι τοϊαξεβ ἔμ μαπρς 
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᾿ΐτη ἐπ πᾶτηθ Ὀθοδιβο 96ϑ5 ἐπα βοὴ οἵ Νανε! 
Βήτηβ6 1} θογα ἐπα ἱπαρα οὗ οὔ ϑανίουῦ ψΠῸ δοπο, 
αἴτεον Μόοβεβ ἀπᾶ ὑπῸ οοτηρΙεοἐϊοι οὗ {π6 βυταρο]ῖο 

ΜΟΥ ΒΠΪρ " ἀο]νευεα ᾿γ Μοβεϑβ, 414 γεοεῖνε ἐπα σὰ]α οὗ 
ἐπα ἔσθ ἃπα Ραγτα τα ρίοη. [}ἢ {Π18 γᾶν Μοβεβ 88 ἃ 

ΤΉ ΔΥΚ Οἵ {Π6 στοαίθϑῦ ΠΟηΟυ Βαγοι Πα5 τ ἢ {Π6 ΠΤ 
οὗ οὖσ ϑανίουν «9655 ΟΠ γίϑὺ ὑπῸὶ ἔνο τπθὴ ΨἘῸ ἴῃ 

ἢῖ5. ἀν δχοθ]]δα 411 {π6 Ῥβορὶβ ἴῃ νἱγέπθ δἀηᾶ β]ονυ 
-τῖῃε Ηἰρῃ Ρυϊεϑὺ ἀπα Πΐτη ψηο 5Ππου]α τὰ]ὲ δου 
Πῖτη. ΟἸδαυῖν, ἴοο, 414 ἐπα Ἰαΐθυ ρυοόρῃείβ ἐογεῖς]} 
τῆς ΟΠ υϊδὺ ΌῪ πᾶιης, οἰ νίηρ ἐμεῖν ἐδϑυϊπτηοηυ Ὀεΐογε- 
Βαπα 4Π|6 ἴο πε ἔπξατα ἱπέσίσαθ οὗ 1Π6 ρβορὶς οὗ 
ῃ6 εν ἀραϊπδῦ τα, ἀπᾶ ἴο ἐῃθ οδ]]ηρ οὗ {ππ 

 Οδμθ]65 ὑΠγουρ Πίστη. Αὐ οπα ἐΐπιθ « ουθυηῖδἢ 588, 
“ΤΠ βρίτῦ οὗ οὐσ ἕδοθ, Ὁ γῖδὺ Π6 Τιοτᾷ νγὰβ [δίζθη 

ἴῃ {πεῖν οουυρίϊοηβ, ἃΠα γα βαϊα νγα ψ1}} ᾿νε ἴῃ Ηϊ5 
 5δδᾶον διποηρ ὑπ (θη 65. Αὖὐ δπούμευ ἐΐπης 

Ἰδανια ἴῃ ρευρ]οχίγ θαγ8 8ἃ5. [Ὁ]]οννθ, “Υ̓Πογείοταε 
 αἷα 1Π6 Ποαύμεη τᾶρθ, ἀπά ἐῃθ Ῥθορ]θβ ἱπιαρίπα ναΐῃ 
ἐπίηρβ ὃ Πα Κίηρβ οὗ {πε βαυΐῃ βἰοοά ὑρ, δπᾶ {πε 

ΟΤΌΪΟΥΒ ψΕ ΤῈ σαὐπευ θα ἐορείμου, ἀραϊηδὺ ἐπα Του ἀπά 
δραϊηδὺ 18 ΟΠ υὶβυ. ἡ Ι͂ῃ ἐπθ [ο]ονηρ νεῦβθ5. ΠῸ 
5065 ΟἹ ἴο βρθαὰῖκ ἴπ {πε ρεύβοῃ οἵ (ῃγίϑὲ Πϊτηβο!, 
ΤῊ Τργᾶ 5βαϊά ἴο τηθ, Τῆι τὸ τὴν 50η, ἰο- ἀδὺ Πᾶνα 

1 Ῥεροίζεπ πε6. Αβὶκ οὗ τηθ δῃᾶ 1 ψ1}} σίνε {π86ὸ 
ἔπε Πεοαΐῃθη ἴον {πίῖπα ἱππουϊζαπος ἀπα ἐπα αἰξουτποϑὶ 

Ῥαγΐβ οἵ {Π6 δαυὶῃ ἔου την ροββϑεββίοῃ. Ηοννενου ἰὐ 
γγὰ5. ποὺ οὔΪΥ ἐθοβθα ὑπαὶ ψεῖα Ποπουγσεαᾶ ἢ ἐπα 
ΗἸΡῊ Ῥυϊοϑίμοοα, πα ἀποϊηθα ἴον ἐπε β84κε οἵ {πε 
ΒΥΓΩΡΟΙ ἢ ργδραγεα οἱἱ, ἐπαῦ ψεγε ἀδοογαϊθα 
δταοηρ {Π6 Ηδθγαννβ τ ἢ ἐΠ6 πᾶτης “Ἅ ΟἩγϑὲ ἡ; Ρυΐ 
ἵπρ' οὗ ἔπε πᾶῖηβ οἵ Ηοβἤδα, βοη οὗ Ναπ, ἰο 7οβμιδ) ἔπ6 πᾶῖπς 
Ἡόβῆθα 185 βρεὶξ Αὐι865, Φόβῆπα ἰ5. 5ροὶ 96815, ἀπά ΝΠ 5 

βρεὶὺ Νάᾶνο. 
5 ἡνθ. ἴῃ Δ νν 8 γουβῃρ 5υτη ο]Ζϑα πὸ ἔαΐαγα (ἢν ϑεϊαπίεγ. 
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ΕΌΒΕΒΙΤΙΒ 

Ἁ 7 [ " Ε] ᾿Ὶ , , και τοὺς βασιλέας, οὗς καὶ αὐτοὺς νεύματι θείῳ 
Υ̓ 

ὃ 

προφῆται χρίοντες εἰκονικούς τινας Χριστοὺς 
3 ᾽ὔ ἀπειργάζοντο, ὅτι δὴ καὶ αὐτοὶ τῆς τοῦ μόνου καὶ 
ἀληθοῦς Χριστοῦ, τοῦ κατὰ πάντων βασιλεύοντος 
θείου λόγου, βασιλικῆς καὶ ἀρχικῆς ἐξουσίας 
τοὺς τύπους δι ἑαυτῶν ἔφερον. ἤδη δὲ 8 
καὶ αὐτῶν τῶν προφητῶν τινὰς διὰ χρίσματος 

τς . , , ᾿ς «ς Χριστοὺς ἐν τύπῳ γεγονέναι παρειλήφαμεν, ὡς. 
τούτους ἅπαντας τὴν ἐπὶ τὸν ἀληθῆ Χριστόν, τὸν 
ἔνθεον καὶ οὐράνιον λόγον, ἀναφορὰν ἔχειν, μόνον 
ἀρχιέρεα τῶν ὅλων καὶ μόνον ἁπάσης κτίσεως 
βασιλέα ι:τὶ μόνον προφητῶν ἀρχιπροφήτην τοῦ 
πατρὸς τυγχάνοντα. τούτου δ᾽ ἀπόδειξις τὸ μηδένα 

“ρόδα. ..2... 

“ ΄ὔ Ἀ “- ,ὔ ΄, πω τῶν πάλαι διὰ τοῦ συμβόλου κεχρισμένων,. 
μήτε ἱερέων μήτε βασιλέων μήτε μὴν προφητῶν, 
τοσαύτην ἀρετῆς ἐνθέου δύναμιν κτήσασθαι, ὅσην 
ὁ σωτὴρ καὶ κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς ὁ μόνος καὶ 
ἀληθινὸς Χριστὸς ἐπιδέδεικται. οὐδείς γέ τοι 
» , ’ 3 ὔ ᾿ ͵ἀ« ιἰ)ὶν ’ 
ἐκείνων, καίπερ ἀξιώματι καὶ τιμῇ ἐπὶ πλείσταις 
“ “- Ἀ - ᾽ , ΄ 

ὅσαις γενεαῖς παρὰ τοῖς οἰκείοις διαλαμψάντων,. 
σκ Α Ἁ ᾽ " 

τοὺς ὑπηκόους πώποτε ἐκ τῆς περὶ αὐτοὺς εἰκο- 
“΄- - “ 7 Ἁ ᾿ 

νικῆς τοῦ Χριστοῦ προσρήσεως Χριστιανοὺς ἐπ- 
εφήμισεν: ἀλλ᾽ οὐδὲ σεβάσμιός τινι τούτων πρὸς 
τῶν ὑπηκόων ὑπῆρξε τιμή" ἀλλ᾽ οὐδὲ μετὰ τὴν 
τελευτὴν τοσαύτη διάθεσις, ὡς καὶ ὑπεραπο- 
θνήσκειν ἑτοίμως ἔχειν τοῦ τιμωμένου: ἀλλ᾽ οὐδὲ 
πάντων τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην ἐθνῶν περί τινα 
τῶν τότε τοσαύτη γέγονε κίνησις, ἐπεὶ μηδὲ 

»α4.- ἀπ γσώφινα νὰ 

ὡς, Δ 

“ ᾽ ᾽ ’ [2 “ , , σ τοσοῦτον ἐν ἐκείνοις ἡ τοῦ συμβόλου δύναμις οἵα 
τε ἦν ἐνεργεῖν, ὅσον ἡ τῆς ἀληθείας παράστασις 
διὰ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἐνδεικνυμένη: ὃς οὔτε 
σύμβολα καὶ τύπους ἀρχιερωσύνης παρά του λαβών, 
92 
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ς ἘΟΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ͂, ΗΙΒΤΟΒΥ, 1. πι. 7-:11 

50 {πε Κίηρϑ, ἴον. Π6Ὺ αἴβο, δὲ ὑπ6 ὈΙααϊπρ' οἵ αοά, 
ΕΥΘ τηϑαθ ΟΠ γϑὺβ ἴῃ ἃ οουίαϊῃ βυσαθο 5ηη ὈΥ ἐπα 
ῬΙΌΡΠοίβ ψγηο δποίϊηΐθα ὑῃθτη, ἱπαβυηιο ἢ ἃ5. ὉΠ6Υ 8150 
Ὅοτα οἴη ὑπμϑιηβεῖνεβ 1Π6 ἰγρεβ οὔ ἐπε τόγὰὶ ἀπᾶ 
᾿ΒΟΨΕΓΟΙΡῊ ῬονοῚ Οὗ {Π6 ΟὨΪΥ ἔσς Οἢγῖθῦ, {Π6 αἰνίπα 
Τόροβ ΠΟ ταὶρτβ ον ῈῚ 411. γε Πᾶνα αἶβο τεοεϊνεα 
πα ἐγδαϊ οι ἐπαὺ βοῦια οὗ {π6 ργορποῖβ ἐμουηβοῖνεβ 
Βδα ὈΥ δποίηϊίηρ' ἰγεδαν θδοοηθ (τ ϑὲβ ἴῃ ἐγρο, 
ΒΘοίηρ' ἐπαὺ {ΠῈῪ 811 τοῖει ἕο {πῸὸ ἐσθ ΟΠυβὲ, ὑπ 
αἰνίπε ἀπα Πθανθηὶν Τοροβ, οὗ ἐπε νου ἐπῈ ομΪν 
ἩΙρὴ Ῥυϊαβθῦ, οἵ 811 ογεαύϊοῃ ὑπ οὐἱν Κίηρ, οὔ {πΠῸ 
Ῥιορ μοὺς {Πε ΟΗΪΥ͂ ΔυοΠρτορμεὺ οὗ π6 Ἑαΐποσυ. ΤηῈ 
Ῥιοοῦ οἵ {πῖ5 15 ὑπαῦ πὸ οπα οὗ ἔποβε βυυωῃθο ον 
δηοϊηϊαα οὗ ο]4, ψ ΠΘΥ ΠΟΥ ρυϊθϑῦβ οὐ Κίηρϑ ΟΥὁἩ Ῥγορ ἢ ἴδ, 
ΟΡ αϊπ δα βοῇ ρόνοὺ οὗ ἀἰνίπο νἱγῦαθ ἃ5. ΟἿΥ ϑνίουῦ 
δα ΤιοΥά, (}6885, Π 6 ΟὨΪΥ τὰ] (ἢ γῖβϑὺ, πὰ5 Ἔχ Βιθ1τ6ά. 

9η6 ἱπάθεϑα οἵ ἔβεϑῖα, ὑπουρὴ τοπονποα ἴῃ ὑδηκ 
πὰ ΒΟΠΟΙΙΓ ΤῸ 50 ΤΏΔΩΥ σοηουδίϊοηβ διηοηρ ὑπαὶ 
ΟΥτ ΡΘΟΡΪΘ, εν οὺ φᾶνε {π6 πᾶῖηα οὗ ΟΠ ϑιϊδη ἕο ἐμ εῖσ 
510] οὐ ἔτοσὰ ἐπα συγ] 1684] δρρ]οδίϊοη ἕο ἐμουυ- 
56Ϊν6β οὔ {π6 πᾶῖὴς οἵ Ὁ γῖδὲ. ΤῊδ Βοπουΐ οἵ ψουβῃΐρ 
γγὰ5 ποὺ ρϑῖα ἴο δὴν οἵ ὑπεῖὴ Ὀγ ὑμοὶν βαθ] θοῦβ, ΠΟΥ 
αἰα ὑπαγ ΠοΙα ἔμθῖὶ ἴῃ βοῃ αεδοίΐου δου ὑπεὶν 

ἀοαίῃ ἃ5 ἕο ΡῈ τϑδᾶγν ἰο ἀϊ6 ἔου. πίπη βοὴ ἔθου 
Βοποιχοᾶ. ΕῸΥΓ ποῆθ οὗ {πῸὸ τπθη οὗ ἐποβο ἀδγ8 

γγὰ5 ὑΠ6 6 500 αἰβύυσθδησε οὗ 411 {π6 παίϊομβ ὑμπυουρη- 
αὖ 81} ἐῃ6 ψου]Ἱᾶ, βἴίποθ ὑπθ ρονεὺ οὗ ἴΠ6 ϑυταροὶ 
γγ 8 ἱπΠοΆΡ 806 οὗ ργοάποίηρ' ΒΌ0 ἢ ἂῃ εἴεος ἀιηοπρ ἔμ θτα 
85 ἴῃ6 ρύδβθῆοε οὗ {ῃ6 υθδ]ν ταδηϊεβίθα θ.Ὺ οὖν 
ϑανίουν ; ἴογ Π6 γεοοϊνϑα ἔγου ποῆα ὑΠ6 5υυαθ 0] ἀπά 
ἴγρεβ οἵ {πε Ηἰρῃ Ῥυϊεδίποοά, ποὺ ἀἰὰ Πα ἰγᾶσα ΠΪ5 

ΨΟΙ,.1 Ὀ 838 
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ἘΠΒΕΒΙΒ 

ἀλλ’ οὐδὲ γένος τὸ περὶ σῶμα ἐξ ἱερωμέν 
κατάγων, οὐδ᾽ ἀνδρῶν δορυφορίαις ἐπὶ βασιλεί 
προαχθεὶς οὐδὲ μὴν προφήτης ὁμοίως τοῖς πάλ 
γενόμενος, οὐδ᾽ ἀξίας ὅλως ἡ ἤ τινος παρὰ᾽ ἼἼουδο 
τυχὼν προεδρίας, ὅμως τοῖς πᾶσιν, εἰ καὶ 
τοῖς συμβόλοις, ἀλλ᾽ αὐτῇ γε «τῇ͵ ἀληθείᾳ. παρς 
τοῦ πατρὸς κεκόσμητο, οὐχ ὁμοίων δ᾽ οὖν οἷ 
προειρήκαμεν, τυχών, πάντων ἐκείνων καὶ Χριο τὸς 
μᾶλλον ἀνηγόρευται, καὶ ὡς ἂν μόνος καὶ ἀληθ 
αὐτὸς ὧν ὁ Χριστὸς τοῦ θεοῦ, Χριστιανῶν τὸν 
πάντα κόσμον, τῆς ὄντως σεμνῆς καὶ ἱερᾶς αὐτοῦ 
προσηγορίας, κατέπλησεν, οὐκέτι τύπους οὐδε 
εἰκόνας, ἀλλ᾽ αὐτὰς γυμνὰς ἀρετὰς καὶ βίον 
οὐράνιον αὐτοῖς ἀληθείας δόγμασιν τοῖς θιασώταις 
παραδούς, τό τε χρῖσμα, οὐ τὸ διὰ σωμάτωι 
σκευαστόν, ἀλλ᾽ αὐτὸ δὴ πνεύματι θείῳ τὸ θεο- 
πρεπές, μετοχῇ τῆς ἀγεννήτου καὶ πατρικῆς θεότητος 
ἀπειλήφει" ὃ καὶ αὐτὸ πάλιν ᾿Ησαΐας διδάσκει, 
ὡς ἂν ἐξ αὐτοῦ ὧδέ πως ἀναβοῶν τοῦ Χριστοῦ 
πνεῦμα κυρίου ἐπ᾽ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με 

εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέν με, κηρῦξαι 
αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν.᾽᾽ 
οὐ μόνος γε ᾿Ησαΐας, ἀλλὰ καὶ Δαυὶδ εἰς τὸ αὖτι 
πρόσωπον ἀναφωνεῖ λέγων “ ὃ θρόνος σου, ὁ θεός, 
εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος" ῥάβδος εὐθύτητος ἡ 
ῥάβδος τῆς βασιλείας σου. ἠγάπησας δικαιοσύ Ὶ 
καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν: διὰ τοῦτο ἔχρισέν σε ς 
θεός, ὁ θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺ Ὶ 
μετόχους σου" ἐν οἷς ὁ λόγος ἐ ἐν μὲν τῷ πρώτῳ 
στίχῳ θεὸν αὐτὸν ἐπιφημίζει, ἐν δὲ τῷ ̓ δευτέ 
σκήπτρῳ βασιλικῷ τιμᾷ, εἶθ᾽ ἑξῆς ὑποβὰς 

7] 
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Ὁ 

ἘΘΟΙΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, 1. πι. 11-1ὅ 
« 

ΡΠ γϑβῖοαὶ ἀδβοθηῦ ἔγοσα {Π6 σγϑοθ οἵ ρυϊθβδίβ, ΠΟΥ νγ88. 
6 ρῥτοπιοϊεα ἴο ἃ Κίπραομη ὈγῪ πε δυτηθδα οτος οὗ 

ΤΉ6ῃ, ΠΟΥ αἰ Πα Ὀβοοπηα ἃ ρτΌρ Ποῦ ἴῃ {Π6 βᾶτη6 γα "ἢ 
ἃ5 ὕΠποβε οἵ οἱ, ποὺ αἸΪαὰ ἢ Βοϊα δὴν ὑϑηῖ δὖ 8}} οὐ. 
Ριδθοδάθηος διηοηρ {Π6 «εν, γεὺ ψ ἢ 411 Π656 Π6 
Βα Ῥεδθὴ δάουπμεα, ποὺ ἱπ βϑυτροὶβ, θυὺ ἴῃ δοίπα] 
ταα γ Ὀγ {πὸ Εαΐμευ. ὙΠουΡῊ Πα αἰα ποὺ οβίαϊη 

ἔπε Βοποῦχβ οἵ νυ ἢ νγα πᾶνε βροίζθῃ Ρεΐογε, ἢδ ἰ5 
οΔΠ]6α ΟΠ γθῦ τόσα ἔπη ἂπν οὗἉ ἔπεῖα, δπα ἱπαβυηποῇ 
ἃ5 Π6 15 Πίτηβ 61} ὑπ6 οπἱν σα ΟἩγῖϑὺ οὐ αοα, Πα Η]1εα 
ἐῃ6 ψγβοὶα νου τ ἢ ΟἸ τ ϑυΐδπβ-- -ἷ5. ἔγα]γ τανεγοπᾶ 

᾿ς 8Πα 5δογδα πᾶῖηθ, Ηδθ πὸ ἸοηρΡΟΥ σάνε ἴο ἢ5 Ἰηἰ αῦε5 
ἔγρεβ οὐὁἨ ἱτπηᾶρθβ θαὺ ἐπε ἀποονεγεα νἱγίιιθβ ὑΠ6π)- 
56 ῖνεβ δῃα π6 ἤθάνθη]ν 16, ἴῃ {Πα δούπδὶ ἀοοίγπ65 
οὐ ἰσυαΐϊῃ, ἀπα ἢ Πδ5 γϑοοϊνϑα {π6 οἢγίθσω, ποὺ ἐμαὶ 
γνΠΙΟἢ 15 ργθραγδα τηδίθυδ!]ν 1 αὖ {Π6 αἰνίπα δποϊ περ 
1561 1} ἐπα ϑρί τὺ οὗ σοα, ὈΥ 5ῃαυίηρ' ἴῃ ἐπα ἀηθε- 
σούζξεη αἰντηἶτν οὗ ἐπ Εαῦμοσυ. Αραΐπ, [βαΐδῃ ἔβδοῃθβ 
ἐπι. νθυυ ροϊηΐ, ἔῸγ ἴῃ οὔθ ρἷδος ἤξ βχοϊαίτηβ ἂ5 1 
ἔγουα Οἢγῖθὺ Πϊτηβο] δ, “ΤῊΣ βρίτῦ οὗ ἴπ6 Του ννὰβ 
ὍΡΟΙ πη6, ΨΠογοΐοσα ἢ6 δποϊηθα τὴα : ἢδ βεπξ τὴ8 
ἴο ῬΥΘΔΟἢ {Π6 φΌΒΡΕΙ] ἴο {πε ροου, ἴο πῃ ποῦποα γο]θαβα 

ἴο ὈΥΒΟΠΟΥΒ, ἃηα βρη ἴο {π6 ὈΠΠπα. 2. Απᾶ ποὺ 
ΟὨΪΥ ᾿βαΐδῃ αΐ «αἴ8ο [αν βρεακβ ψ ἢ τοΐεγεποα ἴο 
᾿ΐτη ἃπα β8ᾶγ8, “ΤΥ ἴἤτοπθ, Ὁ Οοά, 15 ΤῸ δνοὺ 
Δ Πα δνεῦ, ἃ τοῦ οἵ υὑρτϊρηΐηθθθ 15 ὑπΠ6 χοᾶ οἵ {ῃγ 
κΚίηρσάοτα. Ἴπουὺ αἰαδὺ ἰονα τἱρηνθοῦβηθβθ πα αἰαϑὲ 
Βαῖα ἱπαυϊγ. ἘῸΣ ὑπΠῖ5 οαιθα οα, ὄνεὴ ἐγ Οοά, 

 ἃποϊηϊοα ἔπδθ ἢ {ΠῸ ο1] οὗ ρ]δάποββ ἀρονε ἐῃγῪ 
ἔθ ]Π]οννβ.᾿ἡ [ἢ ἐπ ἐπε ἐαχὺ ο4}15. Πίστη ἀοα ἴῃ ἐπα 
ἢγϑὺ νϑύβθ, δπᾷ ἴῃ ἐπθ βϑοοῃμα Ποηοῖ5 Πίστη τυ ἢ ὑπ6 
ΤΟΥ͂Δ] βοαρίγα, πα μθη σῸΘ5 οἤ, δἰδευ. γόογὰὶ ἂμ 

1 Οὖι [ ἀρωμάτων Ὀδ το, “ὙΠ βρίσοβ." 
5 ΤΠα ραυποίιδίοη οἵ {15 ραβϑαρε 15 θαβϑεα οἢ ἘλιΒΘ ὈΪ 155 

Ἐοὶ. Ῥγορῆ. 229. 18. 
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Ῥβ, 109,1 

Ῥα, 109, 8, 4 
ἘΘΌ. Ἷ, 11- 
2ὅ 

ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

τὴν ἔνθεον καὶ βασιλικὴν δύναμιν τρίτῃ τάξει 
Χριστὸν αὐτὸν γεγονότα, ἐλαίῳ οὐ τῷ ἐξ ὕλης 
σωμάτων, ἀλλὰ τῷ ἐνθέῳ τῆς ἀγαλλιάσεως Ἂ 
ἠλειμμένον, παρίστησιν" παρ᾽ ὃ καὶ τὸ ἐξαίρετον ἑ 
αὐτοῦ καὶ πολὺ κρεῖττον καὶ διάφορον τῶν πάλαι Ν 
διὰ τῶν εἰκόνων σωματικώτερον κεχρισμένων Ἧ 
ὑποσημαΐνει. καὶ ἀλλαχοῦ δὲ ὁ αὐτὸς ὧδέ πως 
τὰ περὶ αὐτοῦ δηλοῖ λέγων “ εἶπεν ὁ κύριος τῷ 
κυρίῳ μου: “ κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς 
ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου, ᾿᾿ καὶ “ἐκ 
γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐγέννησά σε. ὦμοσεν κύριος 
καὶ οὐ μεταμεληθήσεται: σὺ εἶ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα 

, ᾿Ὶ ΄ὔ ΄ ᾽᾽ Φ Α ᾽ κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. οὗτος δὲ εἰσ- ΩΝ πεν ὑγὰ» διδὸν να 

ἄγεται ἐν τοῖς ἱεροῖς λόγοις ὁ Μελχισεδὲκ ἑ ἱερεὺς ἕ 
τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου, οὐκ ἐν σκευαστῷ τινι 
χρίσματι ἀνγαδεδειγμένος, ἀλλ᾽ οὐδὲ διαδοχῇ γένους ἷ 
προσήκων τῇ καθ᾽ Ἑβραίους ἱερωσύνῃ" δι Ὁ 
κατὰ τὴν αὐτοῦ τάξιν, ἀλλ᾽ οὐ κατὰ τὴν τῶν ἄλλων : 
σύμβολα καὶ τύπους ἀνειληφότων Χριστὸς καὶ 
ἱερεὺς μεθ᾽ ὅρκου παραλήψεως ὁ σωτὴρ ἡμῶν 
ἀνηγόρευται: ὅθεν οὐδὲ σωματικῶς παρὰ ᾿ἴΙου- 
δαίοις χρισθέντα αὐτὸν ἡ ἱστορία παραδίδωσιν, ! 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐκ φυλῆς τῶν ἱερωμένων γενόμενον, 
ἐξ αὐτοῦ δὲ θεοῦ πρὸ ἑωσφόρου μέν, τοῦτ᾽ ἐστὶν 
πρὸ τῆς τοῦ κόσμου συστάσεως, ,οὐσιωμένον, 
ἀθάνατον δὲ καὶ ἀγήρω τὴν ἱερωσύνην εἰς τὸν 
ἄπειρον αἰῶνα διακατέχοντα. τῆς δ᾽ εἰς αὐτὸν 

᾿ 
᾿ 
; 
ὃ 
1 

γενομένης ἀσωμάτου καὶ ἐνθέου χρίσεως μέγα ᾿ 
καὶ ἐναργὲς τεκμήριον τὸ “μόνον αὐτὸν ἐξ ἁπάντων 

" 

τῶν πώποτε εἰς ἔτι καὶ νῦν παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις 

1. Τλ ΒΘΌἾ15 τηπθδη5 ὑπαὶ {Π15 15 ἰῃς βἰρῃηϊῆοαπος οὗ “ἀθονα 
ἴῃ Το ]ονν8.᾽" 
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ΒΝ μον α΄ ἐν...  μἱ ἘΟΘΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, 1. πι|. 1δὅ-10 

αἰνίηθ ρουοῦ, ἴο ργοϑεπῦ ἢΐτα ἴῃ ἔῃθ {πῖγα ρ͵δοθ 
ἃ5 Βανίηρ Ὀδοοῖὴθ (δῦ, δποϊηϊεα ποὺ ψ ἢ ο1] 
τηδάα οἵ τηδίουϊαὶ βαθοίδποο θα ἢ {πῸ αϊνῖπηα 
“. 01] οὗ ο]δαάποβθβθ. πᾶ ἴῃ δααϊτίοη ἴο ἐπῃϊ5 Π6 
Ἰησϊοαῖοβ ἢἷβ Ῥθοῦ δΥ αἰϑυϊποίϊοη ἀπ βαρουϊουϊ 
ἴο ἔθοβθα ψῃο ἴῃ ἐπε ραϑὲ μδᾶ θη τοῦδ τηδίθυα!]ν 
δἃηοϊηϊεα 88 ὑγρεβ.: Απᾶ ἴῃ δποῖπεον ρος ἴοο {π6 
586 Πᾶνα Ἐχρ]δίηβ Πἰθ Ῥοϑι 0. 85 [Ὁ] ονν5 : “ΤΠ6 
Τιοτα βαϊα ἴο τὴν Ἰοσα, 510 ὑΠποὰ ΟἹ Τὴῦ τἱρῆῦ παπᾶ, 
ὙΠῸ 1 τᾶ ὑπῖπθ ομοπηῖθθ πε ἐοούβίοοὶ οἵ τῃγ - 

ἔδει. Απά, “Βεΐοτε ἴῃς ἀαγ-ϑίαῦ 1 βεραὺ {π66 
ἔγου ἐπ χορ. Τῆς Τ,ογὰ ουγαγα ἀπα ψ}1}} ποῦ τερθηῦ, 
Ποῦ τὸ ἃ ῥυίθϑὺ Ὁ δνεὺ αἴξου ὑπΠ6 ογτάοσ οὗ Μεὶ- 
᾿οῃϊβοάοὶς. Νον ἐπὶ5 Μεὶομίβεεὶς ἰ5 ἰηἰστοάαορα ἴῃ 
ἐπα βδουθα ὈΟΟΚ5 ἃ5 ρυϊεϑὺ οἵ πε τηοϑὺ Πῖρῃ Οοα, 
που Πανίηρ' ὈΘ ΘΠ 80 τηδυϊςοα ουὖ' ὈΥ ΔΠΥ τηδίουϊα] 
ὉΠΟΙΟΠ, ΟΥ̓́ΘΥΘΠ ἃ5 ὈΘ]οηρίηρ' ὈΥ τοῖα] ἀθϑοθηῦ ἴο 
ἘΠ ῥυϊοϑιποοά οὗ ῃς Ηδργενβ. Εὸν ἐΠ15 γθᾶϑοῃ ΟἿΓ 
Θανίουῦ Πὰ5 θθθη οδ]δα ΟἸγίθὺ ἃπα ρυϊθϑῦ, οὐ ὑπ6 
Δα πουϊον οὔ δη οαίῃ, δοοογαϊηρ' ἕο ἢῖβ ογᾶθυ δπα ποῦ 
δΔοοογαϊηρ' το ὑπαὺ οἵ ἔῃ οὔπουβ ψῇο τϑοοῖνϑα βυγθο]5 
ἃΠα ἴγρεβ. οι {Π|5 γθάβοι, ἴοο, ὑπ6 πδιγαϊνα ἀο68 
ποῦ τοϊαΐθ ἐμαὺ 6 νγὰβ δποϊη θα ρΠγϑίοα Πν ὈΥ ἐπα 
δεν οὐ Ἔνϑὴ ἐπαὺ πε ψὰϑ οὗ ὑπὸ ἐὐρ6 οἵὗὁἩ ἔποβα ψῆο 
ΒοΪα {πὸ ῥυϊοϑιποοά, Ραΐ ἐπαὲ μα γεοεϊνϑα ἢἷ5 θεΐϊηρ' 
ἔγοτηα ρα Πίτηβο! Ρεΐοσε ἐπε ἀδαγ-ϑίδυ, ὑπαῦ 15. ἴο 
580, Ὀαΐογα ὑῃς οοπδίγπούϊοη οὗ ὑπ6 ψουἹά, πα ΠοΙα5 
5. ῥυϊθϑιμοοα ἰο Ῥοιηά]θθθ οὐθυηϊςυ, ἀρθ]θθβ. ἀπα 
Ἰτητηοσία!. ἃ ψεῖρηῦγ δηα οἶδα ριοοῦ οἵ {πε 
ἰτηπηδαίουα] 5 ἀηα αἰϊνίπο δποίϊητίηρ εἰδοϊθα οα Πΐτη 
ἰδ ὑπαῦὺ 6 δἴοπθ, ουΐ οἵ 411 ψγῇο ᾶνε Ἔνεὺ γεὺ θθ6ῃ 

2 6κ. ἀσώματος. ΤΠ6 τι86 οὗ {π1ὶ5 ψογὰ 85 ἃ ἰθοῃηῖοαὶ 
ἴδυτη τπηθϑηΐϊηρ “ ᾿τητηδ θυ δ] ̓"᾿ Πα5 ἃ Ἰοηρ᾽ Πίβίουυ, δαὶ τ᾽ νγὰ8 
ῬΟΡΪανσοα ἴῃ ΟἩ τ ϑεϊαπ πιο 5165, Ἔβρθοίϑ]ν Ὀγ Οτίρδη. 
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ΔΦιινν δ ΣΑὐδν: 

ΕἘΌΒΕΒΙΟΒ 

καθ᾽ ὅλου τοῦ κόσμου Χριστὸν ἐπιφημίζεσθαι 
ὁμολογεῖσθαίΐ τε καὶ μαρτυρεῖσθαι πρὸς ἁπάντων Σ 
ἐπὶ τῇ προσηγορίᾳ παρά τε Ἕλλησι καὶ βαρ- 
βάροις “μνημονεύεσθαι, καὶ εἰς ἔτι νῦν παρὰ τοῖς 
ἀνὰ τὴν οἰκουμένην αὐτοῦ θιασώταις τιμᾶσθαι 
μὲν ὡς βασιλέα, θαυμάζεσθαι δὲ ὑπὲρ προφήτην, 
δοξάζεσθαί τε ὡς ἀληθῆ καὶ μόνον θεοῦ ἀρχιερέα, 
καὶ ἐπὶ πᾶσι “τούτοις, οἷα θεοῦ λόγον προόντα κα 
πρὸ αἰώνων ἁπάντων οὐσιωμένον τήν τε σεβάσμιον. 
τιμὴν παρὰ τοῦ πατρὸς ὑπειληφότα, καὶ προσκυ- 
νεῖσθαι ὡς θεόν" τό γε μὴν πάντων “παραδοξότατον, 5 
ὅτι μὴ φωναῖς αὐτὸ μόνον καὶ ῥημάτων ψόφοις 
αὐτὸν γεραίρομεν οἱ καθωσιωμένοι. αὐτῷ, ἀλλὰ καὶ 
πάσῃ διαθέσει ψυχῆς, ὡς καὶ αὐτῆς προτιμᾶν τῆς 
ἑαυτῶν ζωῆς τὴν εἰς αὐτὸν μαρτυρίαν. 

ΙΝ. Ταῦτα μὲν οὖν ἀναγκαίως πρὸ τῆς ἱστορίας ἢ 
ἐνταῦθά μοι κείσθω, ὡς ἂν μὴ νεώτερόν τις εἶναι 
νομίσειεν τὸν σωτῆρα καὶ κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν τὸν 
Χριστὸν διὰ τοὺς τῆς ἐνσάρκου πολιτείας αὐτοῦ 
χρόνους. ἵνα δὲ μηδὲ τὴν διδασκαλίαν αὐτοῦ νέαν 
εἶναι καὶ ξένην, ὡς ἂν ὑπὸ νέου καὶ ἱ μηδὲν τοὺς λοιποὺς. 
διαφέροντος ἀνθρώπους συστᾶσαν, ὑπονοήσειέν τις, 
φέρε, βραχέα καὶ περὶ τούτου διαλάβωμεν. τῆς 3 
μὲν γὰρ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
παρουσίας νεωστὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐπιλαμψάσης, 
νέον ὁμολογουμένως ἔθνος, οὐ μικρὸν οὐδ᾽ ἀσθενὲς 
οὐδ᾽ ἐπὶ γωνίας ποι γῆς ἱδρυμένον, ἀλλὰ καὶ 
πάντων τῶν ἐθνῶν πολυανθρωπότατόν τε καὶ 
θεοσεβέστατον ταύτῃ τε ἀνώλεθρον καὶ ἀήττητον, ἧ 
καὶ εἰς ἀεὶ τῆς παρὰ θεοῦ βοηθείας τυγχάνει, 
χρόνων προθεσμίαις ἀρρήτοις ἀθρόως οὕτως ἀνα- 
πέφηνεν, τὸ παρὰ τοῖς πᾶσι τῇ τοῦ Χριστοῦ 
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φι ᾿ ἘΟΘΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ΗἸΒΤΟΒΥ, 1. τι. 19..τν. 9 

ἐπα ψγμοΪα σου] ; ιμαῦ ἀπάδυ ἐ}ι|5. {16 μ6 15. οοη- 
ξεββεᾶ δηα Ῥουτ νδιίηιθϑβ ἕο ὈῪ 4]], ἀηα 15 τηϑπιϊοηθα 
ἔδυ ᾿γ 9ενγ8, Οὐδεῖκβ, ἀπ βδυθαυίδηβ; ὑπαῦ ἀπ} 
ἀΠἶς ργεβοηΐ ἄδὺ Πα ἰβ Ποπουγεα ὈΥ Πῖβ νου βΠΙΡΡΕΥΒ 
Ἑπτουρῃουῦ ἐπ6 νου] ἃ5 Κίηρ,, ἤψοπάδγεα αὖ ποΥα 
ἔῃδη ἃ Ῥυορῃθὶ, δηᾷ ρο]ουϊῆβα δ5 ἐπε ἔστι πα ΟἿΪΥ 
ΗΙΡῊ Ρυϊεβδὺ οἵ αοά, ἀπά, ἀθονε 411, ἂ5 ἐπε Τοροβ οἵ 

6 σά, ρτε-οχίβιεπί, πανίηρ Ηἷἰθ θεΐπρ Ραίονγθ 411 ἃρ68, 
δα Πανίηρ γϑοοϊνεα ἐπε τἱρηὺ οὗ γθνεύθποθ ΠΌΡΩ 
πὸ αδΐπου, αἀπᾶ ὑμαὺ ἢ6 16 ψουβῃίρρεα ἃ5 Οοά. 

ἐγαηρσθοῦ οὗ 411, γγθ, σγῇο πᾶν Ῥθ θη οοπβθογαΐθα ἴο 
Πΐτη, Ποποῦν Πΐτα ποὺ ΟὨΪΥ Δ ΟΥ̓ νοΐοαβ πα ἢ 
πα βουπῃα οἵ ψοτγάβ, θαὺ πῖτῃ ὑΠ6 ΠΟ] 6 αἰβροβι θη 
Οὗ οὔν 508], 50 88 ὅο νδϑ]ιια ἐθϑ θην ἴο ΠΤ ΤΟΥ͂Θ 

ὙΠ δῃ ΟἿἿ νΕΥῪ {186 1{56]8. 
ΙΝ. Τιεὐ μεθα ορβογναίίοηβ βσα τὴθ, 5 πϑοασᾶ 
 Ρεΐοτε Ῥερίπηΐηρ {πΠ6 ἰδίου, ὑμαῦ πὸ ὁπ τηϊρῃῦ 
ἐπ οὗ οὐν ϑανίουν ἂἀπα Τιοσᾶ, 9685 ΟἾγίβῦ, 5. ἃ 
τὴν Ὀδοδιιβα οὗ {πῸ ἀαΐα οἵ μῖ5. τηϊηϊϑενυ ἱπὶ ὑΠ6 

ἈΠΕ] πον, ἴβ σή ημίμαε, ΔΙΔΟΠρΡ᾽ 8411 τηθπ ἐβτουρπουὶ 

 ἢσβη. Βαῦ ἐπαῦ πὸ ομ6 τηδῪ ΒΌΡΡοβα ὑπαῦ ἢΐ5 ἑβδοῃϊηρ 
ΟΠ ὗ νγὰ8 πὲν δηα βϑίγϑηροδ, ᾿ΠαΒΥ ΠΟ ἢ 85 Ὁ γγὰθ Ραΐ 
τορεύμου Ὀγν ἃ γουΐῃ πὸ Ὀϑίξου ὑπᾶπ ἐπα τεϑὺ οἵ τηθῃ, 

ΠΘΟΠη6, ἰοὺ τ5 αἀἴβοιβα ὑΠ15 ροϊηὺ Ὀγίοῆν. ἮΝ γΠ6η 
ἐπα δἀνεηὺ οὗ οὔὖῦ ϑανίουσ, 9685 ΟΠ γῖθῦ, ὑθοοπῦν 
ΒΠΟΠ6 ἴουῃ ΟΠ. 411] τῆθη, ἰδ νγαὰθ ΘΟ θββ θα Υ ἃ ΠΟῪ 

ΟὙ806 ΜΏΪΟΙ Πᾶ5 ἔμιθ ἀρρεαγβᾶ ἴῃ βθοἢ πυτηθ 18, ἴῃ 
δοοογάδποα ἢ {ΠῸ ᾿π6 8016 ρυόρΠθοῖοβ οἵ της ἀδΐα, 

ΑΠα 15 Βοποιγοα ὈΥ 411 ὈῪ ἐπε πᾶῖηα οἵ Οἢγῖβὺ, Ὀὰΐ 
1ὺ 15 ποὺ {16 ΠΟΥ γγθαῖ, ποὺ ἔοα πα θα ἴῃ βουηα ΟὈΒΟυΤ 6 

ΠΘΟΥ̓ΠΟΙ οὗ ἐπα δαυῦμ, Πραῦ ἐῃς ταοϑῦ ρορυίοιβ οὗ 8ἃ}} 
 μαίίοηβ, δηα τηοϑὺ ρἱδπ5 τον σά, ΑΠΠκ ἱπποοθπῦ 
 δηᾷ ᾿ηνίηοῖ]6 ἴῃ ὑπαὶ 1 ονον ἅπα8. ΠΕΡ ἔτοτα Οοά. 
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δ᾽ 

ΕΌΒΕΒΠΙΒ 

προσηγορίᾳ τετιμημένον. τοῦτο καὶ προφητῶν 
κατεπλάγη τις, θείου πνεύματος ὀφθαλμῷ τὸ 
μέλλον ἔσεσθαι προθεωρήσας, ὡς καὶ τάδε ἀνα- 

ὔ { , » “ ᾿ 5 ’ὔ ἃ 15. 00,8, φθέγξασθαι ““ τίς ἤκουσεν τοιαῦτα, καὶ τις ἐλάλησεν 
οὕτως; εἰ ὦδινεν γῆ ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, καὶ εἰ ἐτέχθη 
Ν » [χὰ ᾽) ες “ ,ὔ Α Ἁ ᾿ ἔθνος εἰς ἅπαξ. ὑποσημαίνει δέ πως καὶ τὴν 

15. 06, 16.16 μέλλουσαν ὃ αὐτὸς προσηγορίαν, λέγων “τοῖς 
δὲ δουλεύουσίν μοι κληθήσεται ὄνομα καινόν, δ᾽ 

3 ΄ὔ Φι.- Ἢ “- “ ᾽) 3 Ε] ν Α 4 εὐλογηθήσεται ἐπὶ τῆς γῆς. ἀλλ᾽ εἰ καὶ νέοι 4 
Ἢ 

΄. 

σαφῶς ἡμεῖς καὶ τοῦτο καινὸν ὄντως ὄνομα τὰ 
Χριστιανῶν ἀρτίως παρὰ πᾶσιν ἔθνεσιν γνωρίζεται, 
ὁ βίος δ᾽ οὖν ὅμως καὶ τῆς ἀγωγῆς ὁ τρόπος 
αὐτοῖς εὐσεβείας δόγμασιν ὅτι μὴ ἔναγχος ὑφ᾽ 
ἡμῶν ἐπιπέπλασται, ἐκ πρώτης δ᾽ ὡς εἰπεῖν ἀν- 
θρωπογονίας φυσικαῖς ἐννοίαις τῶν πάλαι θεο- 
φιλῶν ἀνδρῶν κατωρθοῦτο, ὧδέ πως ἐπιδείξομεν. 
οὐ νέον, ἀλλὰ καὶ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἀ ἀρχαιότητι δ 
τετιμημένον ἔθνος, τοῖς πᾶσι καὶ αὐτὸ γνώριμον, 
τὸ Ἑβραίων τυγχάνει. λόγοι δὴ παρὰ τούτῳ 
καὶ γράμματα παλαιοὺς ἄνδρας περιέχουσιν, 
σπανίους μὲν καὶ ἀριθμῷ βραχεῖς, ἀλλ᾽ ὅμως 
εὐσεβείᾳ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ πάσῃ τῇ λοιπῇ 
διενεγκόντας ἀρετῇ, πρὸ μέν γε τοῦ κατακλυσμοῦ 
διαφόρους, μετὰ δὲ καὶ τοῦτον ἑτέρους, τῶν τε 
τοῦ Νῶε παίδων καὶ ἀπογόνων ἀτὰρ καὶ τὸν 
᾿Αβραάμ, ὃν ἀρχηγὸν καὶ προπάτορα σφῶν αὐτῶν 
παῖδες “Ἑβραίων αὐχοῦσι. πάντας δὴ ἐκείνους 8 
ἐπὶ δικαιοσύνῃ μεμαρτυρημένους, ἐξ αὐτοῦ ᾿Αβραὰμ 
ἐπὶ τὸν πρῶτον ἀνιοῦσιν ἄνθρωπον, ἔργῳ Χρι- 
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᾿ ΣῪ ας ΨΨ Ὁ ΕΟΟΙ ΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΆΥ, 1. τν. 8-6 

Τὸ ννὰβ αὖ {Π1|5 ἐπαῦ οπὲ οἵ ὑπ ρυόορῃδῖβ νγὰβ ἃτδδσθᾷ 

Πθη, ΡΥ ὑπὸ γα οὗ {πε ἀϊνίπο βρί τυ, 6 ἔουεβαν ὑπὸ 
Φαΐαγα ψν ῃΐο ἢ ννὰϑ8 ἕο "6, 580 ὑπαὺ πα βχοϊαἰτηβά, “Ὁ μο 

Βεαυὰ ἐπεβα ὑπίηρβ ἀπα ψΠηῸ βροῖκα ἐπὰβ ὃ θα {Π6 

Θαυθῃ ἐγαναῖ ἴῃ ΟΠ6 ἀαγ, ἃπαὰ νγὰβ ἃ παίϊοῃ Ῥουη δὖ 
Ὁπ06 δ᾿ Απα {Π6 βᾶ7η6 ἈΤΡΕΥ 50 ἱπαϊοαΐαθβ ἴῃ οΠ6 

Ῥίδος 15 βαΐατα Ε{{16, βαγίηρ', “ΑΠπᾶ ἃ παν ΠΆΤῊ6 5848]] 

θὲ οδ]]δᾶ οἱ {μοβα ψγηο 5οῦνε τὰς, ΥΠΪΘἢ 5841] θὲ Ὀ]οββθά 

Ο ἐπε δανὶῃ.᾿ 9Βυϊ ανεῃ ἰἔ να ἃ οἰθαυ]γ πον, 
δ πα ἐΠῖ5 γθα]ν ἔγΘθἢ πᾶπηα οἵ (ΠΥ Ἰβ δ η5 15 το ηὐ]Υ 
Ἀπό ΔΙ Οηρ 811 παίϊομβ, πανου Π 6 1685 οὐσ' 16 ἀπα 

τηοὶῃποά οὗ οοπαποῦ, ἴῃ δοοογάδηοα τ ὑπ ργυθοθρὺβ 

οἵ γοϊρίοη, μὰ5 ποὺ Ῥθθὴ ὑβοθηεν ἱηνεπίθα ὈῪ 8, 

αὶ ἤγομα ἐπε βγοὺ ογεαϊίοη οὗ τηϑῃ, 50 ἴο 5Ρ6 8, Πδ5 

Ῥεθη ὉΡΠ6]4 Ὀγ ἐπθ παίυγαὶ! οοποθρὶβ οἵ ὑπ τηθπ 

οἵ οἱ πὸ ψεγα {πὰ ἔποπα οὗ σα, 85 νγγα ψ1}} Πουα 

ἀεοτηοηβίγαϊα. ἢ Τα ταοςο οὗ ἐπῸ Ἡδργονβ 15 ποῦ ΠΘῪ 
Ῥαΐ 15 Ποποιγδα διηοηρ 81} τθὴ ἴον ἰζ5. δηϊαυϊον 
ἃ Πα 5. 1561 ψγ6}1] Κπόυγῃ ἴο 4}]. ΓΚ Νονν, βἴουϊθβ. δπὰ 

ἀοουτηδηΐβ ὈΕ]οηρίηρ ἴο ἰδ ΘΟΠΟΟΥ ἀποϊθηξ Τη6Π, 

ἔδν δῃα βοᾶγοθ ἴῃ ΠΌΤΟΥ, γαεῦ γουηδυκαῦ]6 ἴῸῪ ῥἱ θῖν 

ἀηα τἱρη δουβηθβα ἀπά ΤῸΥ 811 οἵου νἰγέαεβ. Πίνουβ 

οἵ ἔμοϑιω, πα θεά, νγεσα θοίοστθ {π6 ἢοοά, απ αἴξον 1 

ἼΩ οὐποῦβ, ἃπᾷ, (ο βᾶὰὺ ποἰμίηρ οἵ {π6 ομΠ]άταπ 
πὰ ἀοβοοπάδηϊβ οὔ ΝΌΔΠ), δβϑρϑοία!νγ ΑΡγάἤϑτη, 

ποτὰ ὑπΠ6 οὨ]άγθη οἵ ἐπ6 ΗἩδθῦγονβ θοαβδὺ ἃ5 ὑπο ῖν 

ΟΥ ΟΥΡΊ Παίου ἃπα δηοθϑίου. [ {Π6 Ἰἰπ6 θὲ ἐγδοθά 

δος τοῖα ΑΡυδμδτα ἕο ἐπα ἢγθὺ τηδῃ, ΔῆγομΘ ΨΠῸ 

Που]ἃ ἀδβουῖθα ἔποθα ψηῸ Πᾶνα ομέαϊπεα ἃ ροοά 

ΒΕἸΓΠΟΠΥ ἴον τἱρηθοιθηθθθ, 85 ΟἿ γἰβυαπβ ἴῃ ἔδοῦ, 
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αθη. 18, 1. 
26, 2. 88,1 

Ῥᾳ. 104, 15 

θη. 18, 6 

ἜΝΜΨΥΨΎΎ  ΥΨΥἊΝ ΕΌΒΕΙΒΙΤΒ 

᾿ 
στιανούς, εἰ καὶ μὴ ὀνόματι, προσειπών τις οὐκ 
᾿ν ᾽ ἢ ὔ , 3 , Ε , ,. 
ἂν ἐκτὸς βάλοι τῆς ἀληθείας. ὃ γάρ τοι δηλοῦν᾽ 
᾽ ὔ 3, ᾿Ὶ ᾿ » Ὶ “ Ξ 

ἐθέλοι τοὔνομα, τὸν Χριστιανὸν ἄνδρα διὰ τῆς τοῦ 
Χριστοῦ γνώσεως καὶ διδασκαλίας σωφροσύνῃ. 
καὶ δικαιοσύνῃ καρτερίᾳ τε βίου καὶ ἀρετῆς 
ἀνδρείᾳ εὐσεβείας τε ὁμολογίᾳ ἑνὸς καὶ μόνου. 
τοῦ ἐπὶ πάντων θεοῦ διαπρέπειν, τοῦτο πᾶν ἐκείνοις. 

““ “ 
Δ, 

οὐ χεῖρον ἡμῶν ἐσπουδάζετο. οὔτ᾽ οὖν σώματος 
αὐτοῖς περιτομῆς ἔμελεν, ὅτι μηδὲ ἡμῖν, οὐ 

΄ὔ ) ᾿' Ὁ ᾿ « - 5 3» ᾽ ᾿ 

σαββάτων ἐπιτηρήσεως, ὅτι μηδὲ ἡμῖν, λλ οὐδὲ 
τῶν τοιῶνδε τροφῶν παραφυλακῆς οὐδὲ τῶν. 
ἄλλων διαστολῆς, ὅσα τοῖς μετέπειτα πρῶτος 
ἁπάντων Μωυσῆς ἀρξάμενος ἐν συμβόλοις τελεῖσθαι 
παραδέδωκεν, ὅτι μηδὲ νῦν Χριστιανῶν τὰ τοιαῦτα" 
3 Ν Α “ Ε } »ἤ ,Ὶ , 

ἀλλὰ καὶ σαφῶς αὐτὸν ἤδεσαν τὸν Χριστὸν τὸ 
θεοῦ, εἴ γε ὦφθαι μὲν τῷ ᾿Αβραάμ, χρηματίσαι 

-“,.3 ,ὔ 4 } “ 7 υ 
δὲ τῷ ᾿Ισαάκ, λελαληκέναι δὲ τῷ Ἰσραήλ, Μωυσεῖ 
τε καὶ τοῖς μετὰ ταῦτα προφήταις ὡμιληκέναϊ 

᾽ὔ » ᾽ Ἁ ἢ Α - 

προδέδεικται" ἔνθεν αὐτοὺς δὴ τοὺς θεοφιλεῖς 
ἐκείνους εὕροις ἂν καὶ τῆς τοῦ Χριστοῦ κατ 
ηξιωμένους ἐπωνυμίας, κατὰ τὴν φάσκουσαν πε 

Ε »-» ’ὔ {{ Ἁ -“ “- “ 

αὐτῶν φωνήν μὴ ἅψησθε τῶν Χριστῶν μου, 

καὶ ἐν τοῖς προφήταις μου μὴ πονηρεύεσθε 
ὥστε σαφῶς πρώτην ἡγεῖσθαι δεῖν καὶ πάντων 

παλαιοτάτην τε καὶ ἀρχαιοτάτην θεοσεβείας εὕρεσ 

αὐτῶν ἐκείνων τῶν ἀμφὶ τὸν ᾿Αβραὰμ θεοφιλῶ 
ἀνδρῶν τὴν ἀρτίως διὰ τῆς τοῦ Χριστοῦ διδα- 
σκαλίας πᾶσιν ἔθνεσιν κατηγγελμένην. εἰ δὲ 

“ “ ᾽ , 

μακρῷ ποθ᾽ ὕστερον περιτομῆς φασι τὸν ᾿Αβραὰ 

ἐντολὴν εἰληφέναι, ἀλλὰ πρό γε ταύτης δικαιοσύνην 
διὰ πίστεως μαρτυρηθεὶς ἀνείρηται, ὧδέ πως τὸ 

3 . 

θείου φάσκοντος λόγου “᾿ ἐπίστευσεν δὲ ᾿Αβραὰμ 
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ἘΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, 1. τν. 6-11 

ἢ ποὺ ἴῃ πᾶηιθ, νοι] ποὺ βῃοοὺ νίαε οὗ ὑπὸ ἐσυίῃ. 

Τὸν ὑππ πᾶπηδ β'ρῃηϊῆθβ ἐπαῦ ὑμγοιρὴ {πῸ πον]θᾶρα 
οὗ ΟΠεῖδὺ ἀπα [5 ἑθδοιῖπρ' ὑπ ΟΠ βεϊαῃ πὰπ ἜΧΟΕΪ8 
ἴπ ΒΟ νον πᾶ Τρ μου ΒΠ685, ἴῃ ΘΟΠ ΤῸ] οὗ 116 δπὰ 
ΘΟΌΤΑΡΘΟΙΙΒ νἰγίαθ, ἀπ ἴθ π6 οοπβδϑϑίου ὑπαὺ αοα 
ΟΥ̓́Θ 4}} 15 θαῦ οπε; ἂπᾶ ἴον 268] ἴῃ 81] {ῃ18 {πῈ Ὺ 
γεγ6 ποὺ ᾿Π θυ ΟΥ ἴο τι5. ὰ ἤδυ Παά πὸ οἂγα ον ΒΟΘΠΠΥ 
Οἰγοι το βίοι ΔΩΥ͂ ΤΊΟ 6 ἔπδη ἡ 716, ΠΟΥ ἴου Π6 Κεορίῃηρ 
οὗ Βα Ὀθαῦη5. ΔΗΥ τόσα ἐπδῃ πγ6, ΠΟΥ ἴον δρϑύϊμθμπος ᾿ 
ἔγοτη οουξαΐῃ ἐοοαβ ποὺ πε αἰϑυϊπούϊου θαύνγθθη οὐ οΥβ 

(Θ00ἢ 88 Μοβεβ δἴϑεγνγασ 5 ἢγϑὺ θερδη ἴο μαπα ἄονη 
ἴο ἐπΠ6ῖν ΘΠ ΘΟΘ58018) ΠΟΥ ἔῸ ΒΥΤΆΡΟ]ΪΟ ΘΟΥΘΙΠΟΏΥ ΔΠΥ͂ 
τποῦα ὕπαπ ΟΠ τ βεϊδηβ οαγ6 ἴον βυοι ἑμΐηρβ πον ἤθαϊ 
παν οἰθαυῖν Κπον Πίτη ἃ5 ὑπ6 ΟΠ γϑὺ οἵ ὅοα, 5βοίηρ' 
ἐμαῦ ἰἴὸ Πὰ5 δἰγεδαγ Ὀδθθὴ ἀεπηοηβίγαϊθα ἐπαὺ Πα 
Δρρεαγεᾷ ἴο Αργδῆδιη, δαάγεββεα ἴβϑδο, βροόκα ἴο 
ἴβγδθὶ, δηᾷ οοηνοιβοα ψ ἢ Μοβαθ δηα {π6 Ἰαΐου 
π - εποα γοὰ ψου]Ἱᾶ πα ὑπαὺ ὕποβα αοά- 

γίηρ᾽ θη οὐ απο α ὄνθη ἔπ 6 πᾶτηδ οἵ ΟΠ τῖθὺ δοοογα- 
ἴπρ' ἴο {π6 ψογαὰ βροίκθῃ οοποουηΐπρ ἔθου, “ΤΟΌΘΝ 
ποῦ τηΥ (Ἡγϑὺβ ἀπ δοὺ ποὺ νυ] οΚ αν δυηοπρ' ΤΥ ῥτο- 
ῬΠοίβ.᾽ ἤϑο ὑπαῦ 1 τηυδὺ οἰθαυν ΡῈ ΠοΙα ὑπαὶ ἐπα 
ΔΗΠΟΙΠοοτηθηῦ ἴο 8}} {π6 Οὐδη 68, γθοθηε]ν τηδαα 
ἘΠτοιρἢ ὑῃ6 ὑεδοιίηρ οὔ ΟΠ γῖϑὺ, 15 π6 γεν ἢγθὺ 

ὉΠ τηοβὺ δηοίθηῦ πα δηίαιθ αἰβοονοιν οἵ ἔσθ 
ΤΟΙ ρίοη ΡΥ ΑΡγαμδὰ δηα ὑποβα ἰονοῖβ οἵ Οοα ψῆὸ 
 Ο]Πονεα Πίτη. ἔ Απά ὄνϑ 1 Πα Ὺ βὰν ὑπαῦ ΑΡΥδἤδτα 

χοοοϊνοα {ΠῸ οὐτηχηδηα οἵ οἰγουτηοί βίοι ἰοπρ' αἰ ζευ να, 
οἶδ Πᾶα5 Ῥθεη τοϊαϊθα ὑπαὶ, θεΐοσε ἐπ|ῖ5 οουωησηδηᾷ, Π6 

γτοοοίνοα ἃ ροοα ἐαβυτηομνυ ἔοι τἱρ θοῦβη 685 ΓΠΥΟῸΡῊ 
ἔα τἢ, 858. ῃς αἰνίηθ νου βαγβ, “Απα ΑΡυάμάτα Ρ6- 

1. Το! ]ν “ ΟΡ ϑογναίίοη,᾽" ἐ.6. ἴῃ ογᾶδὺ ἰο δυοϊά. 
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Βοιη. 4, 8 

θη. 12, 8 

66η. 18, 18 

6θη. 12,1 

ΕἘΌΘΕΒΙΤΙΒ 

τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. καὶ 
δὴ τοιούτῳ πρὸ τῆς περιτομῆς γεγονότι χρησμὸς 
ὑπὸ τοῦ φήναντος ἑαυτὸν αὐτῷ θεοῦ (οὗτος δ᾽ 
ἦν αὐτὸς ὁ Χριστός, ὃ τοῦ θεοῦ λόγος) περὶ τῶ 
ἐν τοῖς μετέπειτα χρόνοις τὸν ὅμοιον αὐτῷ δι- 
καιοῦσθαι τρόπον μελλόντων ῥήμασιν αὐτοῖς προ 
επήγγελται λέγων ““ καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν σ 
πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, καὶ ὡς ὅτι ““ ἔσται ε 
ἔθνος μέγα καὶ πολύ, καὶ ἐνευλογηθήσονται 
αὐτῷ πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς. τούτῳ δὲ κα 
ἐπιστῆσαι εἰς ἡμᾶς ἐκπεπληρωμένῳ πάρεστιν 
πίστει μὲν γὰρ ἐκεῖνος τῇ εἰς τὸν ὀφθέντα αὐτῷ 
τοῦ θεοῦ λόγον τὸν Χριστὸν δεδικαίωτο, πατρῴας. 
μὲν ἀποστὰς δεισιδαιμονίας καὶ πλάνης βίου 
προτέρας, ἕνα δὲ τὸν ἐπὶ πάντων ὁμολογήσας θεὸν 
καὶ τοῦτον ἔργοις ἀρετῆς οὐχὶ δὲ θρησκείᾳ νό 
τοῦ μετὰ ταῦτα Μωυσέως θεραπεύσας, τοιούτῳ τε 
ὄντι εἴρητο ὅτι δὴ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ 
πάντα τὰ ἔθνη ἐν αὐτῷ εὐλογηθήσεται" ἔργοις 
δὲ λόγων ἐναργεστέροις ἐπὶ τοῦ παρόντος παρὰ 
μόνοις Χριστιανοῖς καθ᾽ ὅλης τῆς οἰκουμένης ἀσκού- 
μενος αὐτὸς ἐκεῖνος ὁ τῆς θεοσεβείας τοῦ ᾿Αβραὰ 
ἀναπέφηνε τρόπος. τί δὴ οὖν λοιπὸν ἐμποδὼν 
ἂν εἴη, μὴ οὐχὶ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν βίον τε καὶ 
τρόπον εὐσεβείας ἡμῖν τε τοῖς ἀπὸ Χριστοῦ κα 
τοῖς πρόπαλαι θεοφιλέσιν ὁμολογεῖν; ὥστε μὴ νέαν 
καὶ ξένην, ἀλλ᾽ εἰ δεῖ φάναι ἀληθεύοντα, ρα τῆς 
ὑπάρχειν καὶ μόνην καὶ ἀληθῆ κατόρθωσιν εὐσεβείας 
τὴν διὰ τῆς τοῦ Χριστοῦ διδασκαλίας παραδοθεῖσαν. 
ς - “- ,ὔ ἡμῖν ἀποδείκνυσθαι. καὶ ταῦτα μὲν ὧδε ἐχέτω. 

1 ΑΒ. τι518], ἰδ 15. ἱπῃηροββίθ]6. ἐο τργοϑοπὲ ἱπ ἘΠρΊ 5}: ἐπ 
ἔαςὶ ἐμαὶ ἴῃ ΟΠ τ βία Οὐθοὶκ {Π6 Βα πη ̓ γο γα Πηθδ 5 “ παίϊοηβ δος 

Γ' 
4.4. ὃ 



Ἵ 

Ι ἘΟΟΙΕΒΙΑΒΘΊΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΆΑΥ, 1. τν. 12-1 

᾿-: Οοά «πὰ ἰδ νγὰβ γβοκοηθά ἴο Πΐτη ἴου τἱρῃηξθουβ- 
655 Απᾶ ἴο Πίπη, 7υδὲ ἃ5 ἢ6 νγαβ, θϑίουθ οἰσοῦτη- 

οἰδίοῃ, νγὰβ {π6 ουδοὶα σίνοπ ΡῪ ἐπε Θοα ψῇῆο 5πονοᾶ 
Ἐϊπις 6} ἴο Πίτη (πα {15 γγὰβ ὑπῃῈ ΟΠ γῖθὺ Πϊπηβο], Π6 

ογτὰ οὗ (Δ04), Θοποογηίηρ ἔμο56 γγμὸ ἴῃ θἴπηθ [0 ΘΟ 
νου] 6 150 1Π6 6 ἴῃ ἐΠ6 βᾶπη6 Τ Δ ΠΟΥ ἃ5. Πἰτη56 1}, 
πὶ ἐπα ΤΟ]Π]Ποννηρ' Ῥγουηΐβθ, “ Απᾶ ἴῃ ἐπ 66 5181] 4}1 ἐπ8 
065 οὗ ὑπ6 βαυΐῃ 6 Ὀ]655θα,᾽ δηά, “1 5Π41} ΡῈ ἃ 

ϑγοαῦ δηα πυτηθτοιβ πδίϊοῃ, δηα 411] π6 παίϊομβ οὗ 
ἐπα δα 5881} Ὀ6 ὈΪ]εβθθα ἴῃ 1{. Νον {Π|5 15 
ΟὈνϊουβΙν ᾿ἰπ 6] 1 10]6 ἃ5. {]Η]16α ἴῃ τὰ ; ῸΓ Ὁ νγᾶϑ 
ΒΥ [αι ὑουγαγάβ ὑπὸ Τοροβ οἵ Οοά, {πὸ Ομ υδὲ ψΠῸ 
μδα ἀρρεθαγεᾷ ἰοὸ Πίτα, ἐμαῦ πὸ νγὰβ υβεϊοα, ἀπά 
ΑΘ ὉΡ ἔπε ϑυρογϑυϊ οη οὐ Πῖθ ἔαύμοθυβ, θα ἢΐδ 

ΤΟΥΤΉΘΙ ΘΥΤΌΠΘΟΙ5 [1{6, πα οομοβθθα ἐπε αοα ψΠῸ 
ΟΥ̓ΕΥ 411} ἴο θῈ ομε ; πα ἢίτη 6 βευνεᾶ Ἀγ νἱσύποιβ 
βοάβ, ποὺ ὈγῪῚ ὑῃ6 σψουβῃΐρ οὐ {πε ἰὰν οὗ Μοβεβ, 
Ἴο οατὰς ἰαΐθυ Τὸ Πΐτη, [5 85. Π6 γγχὰβ 6, νγὰϑ 
β81ἃ ὑπαὺ 411 ὑπ6 {065 οἵ ἐπ θαυ δηα 811 {π6 

αὐ 005 ὁ 1} θῈ Ὀ]6 5564 ἴῃ ΐτη ; ἃπα τῆοσα οἰθαυν δ η 
ἢν ψγοτβ 4ο ἴδοῖθ 5ῆον ἐπαὺ αὖ ὑπθ ργεβϑθηῦ τηουηθηΐ 

Ὁ 15. ΟἾΪΥ διηοηρ (γι ϑυϊδηβ. ὑπτουρῃοῦὺ ἐπ6 ψνΠΟ]68 
γον ὑπαὺ {π6 τϑηηθῚ οἵ το] βίο ψγῃῖο ἢ νγὰβ 
ΑΔ Πα πλ᾽5 οδ δοῦθ! ]ν θα ἔοππά ἴῃ ργδοίῖοθ. ὙΥμδὲ 
δ] Θοίοιι ἐμθπ οἂπ ἔμθγα θ6 ἴο δαγηϊεηρ ἐμαὺ ὑπ 
Ὁ πα ρΡίοιιβ οοπά ποῦ οὗ τι5, πο ὈδΙοηρ ἕο ΟΠ τ ϑὺ, 
ηΠ οὐ 1Π6 Οοα-Ἰονίπρ' ταθη οὗ ο]α 15. ὁη6 δηα {Π6 βαπη ἢ } 
5 ψα Πᾶνα ἀεσπηοηβίγαϊθα ἐμπαῦ ἐπθ ρῥγδοίϊος οὗ 
; Βαπαθα ἄονῃ Ὀγ {πε ἐθδοῃίηρ οἵ ΟΠ γῖϑὲ 15 ποὺ 

ΟἿν ΟΥ 5Βίγδηρο, Ραΐ, 1 ὁη6 τηιδὺ βρθδκ ἐγαιῃ ]]}Υ, 
18 ῬΥϊτηϊ ἶῖνθ, πἀπίαπθ, ἃπα ἔσθ. Απα Ἰοὺ {Π|5 βαῆοο. 

Ὑ “ποαίῃθη." ΤπθῈ ΟΠΟἢ ἴοοῖκ ονεῦ ἔτοιη Ηδ]]οπἰϑἐϊς 
1 Παἴϑτη ἐπ 6 τιϑᾶρ6 οὗ 68]}}1πρ’ 1[561} “τῃ6 Ῥθορ]ε "" (ὁ λαός) ἃ5 

ΣΕ Πρ αἰ5 6 α ἔγοτη “Ἢ ἴῃ παίϊοηβ ᾽᾿ (τὰ ἔθνη). 
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1ὰκΚ6 2,3 

ΜΊΟΘΗ. ὅ, 2 

᾿Αοὔϑ ὅ, 87 

ἘΠΙΒΕΒΙΤΙΒ 

ν. Φέρε δὲ ἤδη, μετὰ τὴν δέουσαν πρόκατασκε 
τῆς προτεθείσης ἡμῖν ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας 
λοιπὸν ἀπὸ τῆς ἐνσάρκου τοῦ σωτῆρος ἡ 
ἐπιφανείας οἷά τινος ὁδοιπορίας ἐφαψώμεθα, 
τοῦ λόγου πατέρα θεὸν καὶ τὸν “δηλούμενον. αὐ 
᾿Ιησοῦν Χριστὸν τὸν σωτῆρα καὶ κύριον ἡμῶν, 
οὐράνιον. τοῦ θεοῦ λόγον, βοηθὸν ἡμῖν καὶ συνε 
τῆς κατὰ τὴν διήγησιν ἀληθείας ἐπικαλεσάμει 
ἦν δὴ οὖν τοῦτο δεύτερον καὶ τεσσαρακοστὸν ἔ 
τῆς Αὐγούστου βασιλείας, Αἰγύπτου δ᾽ ὑὕποτα 
καὶ τελευτῆς ᾿Αντωνίου καὶ Κλεοπάτρας, εἰς 
ὑστάτην ἡ κατ᾽ Αἴγυπτον τῶν Πτολεμαίων κ 
ληξε δυναστεία, ὄγδοον ἔτος καὶ εἰκοστόν, ὅπην 
ὃ σωτὴρ καὶ κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς ὁ Χριστὸς 
τῆς τότε πρώτης ἀπογραφῆς, ἡγεμονεύο 
Κυρινίου τῆς Συρίας, ἀκολούθως ταῖς περὶ α 
προφητείαις ἐν Βηθλεὲμ γεννᾶται τῆς ᾿Ιουδα 
ταύτης δὲ τῆς κατὰ Κυρίνιον ἀπογραφῆς κα 
τῶν παρ᾽ Ἑβραίοις ἐπισημότατος ἱστορικῶν 
ύιος ᾿Ιώσηπος μνημονεύει, καὶ ἄλλην ἐπισυνά 
ἱστορίαν περὶ τῆς τῶν Γαλιλαίων κατὰ 
αὐτοὺς ἐπιφυείσης χρόνους αἱρέσεως, ἧς καὶ 
ἡμῖν ὁ Λουκᾶς ἐν ταῖς Πράξεσιν μνήμην ὧδέ 
λέγων πεποίηται “᾿ μετὰ τοῦτον ἀνέστη ᾿Ιού 

1 ΤΡἢδὲ ἴβ5, 1 8.6, ἔῃ ποχὲ νϑᾶὺ Ὀοΐηρ' ἴῃ απ 1) 
ΤῊς βδπ6 ἀαΐς 15 σίνεη Ὀγ ΟἸοιπεπὶ οἵ ΑἸοχαπάσία, ϑ'έγι 
Ραΐὺ [τ πϑοιβ δηὰ  ου 1 ἢ Ῥ]ασο πὸ παι νιν ὁπ γϑαν δᾶ 
ΝΕΙΠο ον ἀαΐο σαη Ρὸ τϑοοποὶ δα ἢ ἐπὸ βἐαϊοπιοπὲ οἵ ΜΙ αἱ 
1ϊ. 1 1Παὶ 79 65185 νγὰβ θοση ἴῃ {πὸ τεὶρη οὗ Ἡοτγοᾶ ἐῃς α 
ψγΠῸ ἀϊοά ἴῃ 4 8.6. 

2 Ἐπιβοθ5. ἀϑϑασηθθ ὑπαὶ πὸ σθῆϑθ τποηἰϊοποᾶ 
τὶ ΟΒΘΡΠΊΙΒ, νγὨῖσἢ Ἰοα ἴο ἃ τονοὶί, ἰ5. ἐπδ ϑατὴδ 5 ἐμαὶ τοῦδ ὁ. 
ἴο ἴῃ {λ|κὲ δηά ἴῃ Δοίβ. 1 Πα θὲ τἱρῃὶ [κακὸ ἀπᾶ Μαῖξ 
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ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΊΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΆΒΥ, 1. ν. 1-3 

Ν. 850 ὕμεπ, αἴ πΠ6 ΠθοαϑθαυῪ ῬυΘ τη παυΐθβ ἕο 
ὑῃ6 ἰδβίουυ οἵ {πηΠ6 ΟΠΌσΤΟΙ ργοροβθα Ὀγ 5, 1εὐ τ 
ὈΘρίη, 85 1 βἰδγεπρ' ἃ Ἰουσπου, υἱ ἢ ἐπΠ6 ἀρρθᾶγδπος 
οἵ οἷ ϑανίουν ἴῃ {Π6 ἤδβη, δἴξαυ ἱηνοκίηρ αοά, ἐπῈ 
Ἑαΐπεν οὗ ἴπ6 Τοροθ, ἀπά «Ψ6ϑ5 ΟΠ γϑὺ Πϊτη561}, ΟἿΣ 
Βανίοιμ" δπα Τιογά, ἐπ Πδδυθη ΤΟρὸβ οὗ αοά, ἴο 
ϑῖνθ 5 Π6ΙΡ δηα αβϑίϑίδποθ ἴο ἐγ ἢ ἴῃ ὑπ6 πᾶυτγὰ- 
να. 10 νὰβ, ἴῆθῃ, {πΠ6 ἔογγ-ϑθεοομα γϑὰῦ οὗ {πῸ 
ΤΘΙρΡῺ οἵ Απριβῦμβ,} ἀπ πὸ ὑννεηὲγ- εἰρη γϑᾶν αἴζου 
186 ϑιρταϊββίοι οἵ Ἑρυρὺ ἃπᾶ {πε ἀθαίῃ οἵ Απίοῃν 
Δηα ΟἸεοραίγα (πα ψ ἢ μον ἐπε Ἐσγρίϊαη ἀγπαβὶν 
οὗ Ὁπ6 Ῥίοϊθυαΐθϑ οᾶταθ ἕο Δ 6Π4), ΠΕ Π οὐ ϑανίουσ 
διὰ Τιοτᾶ «Ψε6βθὰ5 ΟΠ γίθὶ, ἴῃ δοοοτάδηοθο πῃ ἐπε 
ῬΙΟΡΉΘοἶθβ. Θοποουηΐηρ Ὠΐτη, νγὰβ θοσπ ἴῃ ΒΟ Β] Ποῖ 
οἵ Ψυᾶ868 δὖ {Π6 {της οὔ ῃ6 σθβῆβιιβ ΒΟ ἢ ἐμοη ἢγϑὺ 

ἴοοῖϊ Ρῥίδαορθ, νῃ]]6 Ουἰγίηΐιβ γγὰβ Οὐνουπου οἵ ϑ'γυία. 
ΓΗΒ. οϑῆβϑιθ ἰπ ὑῃ6 ὑϊπηθ οὗ Θυϊτηῖι5,2 ΕἸανίαβ 
Φόβθραβ, ἐῃ6 τηοβδὺ ἔδιηοιιβ οὔ ὑπ6 ᾿ιἰβθουϊδηβ. διηοηρ' 
1ῃ6 Ηδθτανβ, αἶβο τη θη ομβ, Δη4 οἴη ἕο {π6 παυγαΐίνο 
Δ οΥ ΠΟΥ οοποθσηΐηρ ἐῃ6 5εοῦ οὗ {π6 δ] ]θαη5. ψῃΐο ἢ 
ΔΙΌΒΘ δὖ {Π6 βᾶτηθ ἐΐτηθ. Οὐὐ οὐ [μ|κὲ Πδ5 αἷϑὸ 
"πΘη οποα {Π||8 ἴῃ ὁπ6 ΡΪδοα ἴπ ἐῃῆε Αοἶβ, βαγίηρ 
“ΑΡΟΥ {Π15 τδῃ ἀΥΌ56. {πᾶ4845 {πῸ6 ΘΔ ]Π]Π]|6αῃ, ἴῃ ἐῃθ 

οδηποῖ Ὀ6 ΤεοομοΙ]οα, ον ἐπα σθηϑιβ οὗ Θαϊγ  πἰιι5 το ευσθα ἴο 
Υ ΨΦοβερῆτβ ἃπα αἶδο ἰῃ Αοίβ ν. 87 νὰβ 'ἰπ α.Ὁ. 6. ϑ91Ὁ 
Ὗ. Μ. Βδιηβαν {πῖπ]ς5 ἐμαὶ ἐμοῦα τᾶν Πᾶνα ῬΘΘη 8 Θαυ οΓ 
ΠΘηΒι115 ἴῃ ἰῃς ταῖρι οὗ Ἡδογοα ἀυτγίηρ' ἃ ΤΌΠΟΙ ΚΟΥ οΥ ΠΟΥ ΒΡ 
οὐ Θαυϊγιηἶπ5 ἴῃ ϑυτῖα, τ Βίοἢ ἀ1ἃ ποὲ ἔπεπ ἱποῖπᾶθ ἐῃς ἀοπηαΐῃ 
οἵ Ἡετοᾶ. ὙΠοῖα 15 σοοα δνϊάθπος ἴον {Π6 ἔουΠΊΘΓ ΡΌγευπου- 

5810 οἵ Θπ πα, Βαϊ ΠΟπῸ [ῸΓ ἃ οθηβαβ ἰὴ Ψπάαρα ἀπατίπρ' 
ἤι15 σονθυπουβῃὶρ Ὀ. (οὐ ἴογ) Ηετοᾶ. ὅεθ Ἐμιβθρίιβ, οὶ. 
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ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

"»Ὕν᾿«ὐὐὐὐὐϑέ. 
ε “-“ ᾿ “-“ ε ͵7ὔ δ κι 5 “ Α 

ὁ Γαλιλαῖος ἐν ταῖς ἡμέραις Τῆς ἀπογραφῆς, καὶ 
ἀπέστησε λαὸν ὀπίσω αὐτοῦ" κἀκεῖνος ἀπώλετο, 
καὶ πάντες ὅσοι ἐπείσθησαν αὐτῷ, διεσκορπί-. 
σθησαν.᾽᾿ τούτοις δ᾽ οὖν καὶ ὁ δεδηλωμένος ἐν. 
ὀκτωκαιδεκάτῳ τῆς ᾿Αρχαιολογίας συνάδων ταῦτα 
παρατίθεται κατὰ λέξιν" ““ Ἱζυρίνιος δὲ τῶν εἰς τὴν 

᾿Ὶ 7 ϑ ἂν. 7 " 3 Ν βουλὴν συναγομένων, ἀνὴρ τάς τε ἄλλας ἀρχὰς 
ἐπιτετελεκὼς καὶ διὰ πασῶν ὁδεύσας ὕπατος 

,, ΄, Μ 5 ,ὔ ,ὔ ᾿ 5ᾺἋ , γενέσθαι τά τε ἄλλα ἀξιώματι μέγας, σὺν ὀλίγοις 
ἐπὶ Συρίας παρῆν, ὑπὸ Καίσαρος δικαιοδότης 
τοῦ ἔθνους ἀπεσταλμένος καὶ τιμητὴς τῶν οὐσιῶν 

’ ᾽) Α ᾿Ὶ ἐς ,ὔ ἰ {ε ς; ὃ 

γενησόμενος. καὶ μετὰ βραχέα φησίν" “᾿Ιούδας : 
ὔ , Φι.., ᾽ ’ὔ » ’ὔ δέ, Γαυλανίτης ἀνὴρ ἐκ πόλεως ὄνομα ἰ'αμαλά, 

Σάδδοκον Φαρισαῖον προσλαβόμενος, ἠπείγετο ἐπὶ 
ἀποστάσει, τήν τε ἀποτίμησιν οὐδὲν ἄλλο ἢ ἄντικρυς 
δουλείαν ἐπιφέρειν λέγοντες καὶ τῆς ἐλευθερίας ἐπ᾽ 
ἀντιλήψει παρακαλοῦντες τὸ ἔθνος.᾽ καὶ ἐν τῇ! 
δευτέρᾳ δὲ τῶν ἱστοριῶν τοῦ ᾿Ιουδαϊκοῦ πολέμου 
περὶ τοῦ αὐτοῦ ταῦτα γράφει" “ ἐπὶ τούτου τις 
5. - 3 ͵ὔ » ᾽ 3 ’ 

ἀνὴρ Γαλιλαῖος ᾿Ιούδας ὄνομα εἰς ἀποστασίαν 
ἐνῆγε τοὺς ἐπιχωρίους, κακίζων εἰ φόρον τε 
“Ῥωμαίοις τελεῖν ὑπομενοῦσιν καὶ μετὰ τὸν θεὸν 
οἴσουσι θνητοὺς δεσπότας. ταῦτα ὁ ᾿Ιώσηπος. 

ΥἹΙ. Τηνικαῦτα δὲ καὶ τοῦ ᾿Ιουδαίων ἔθνους Ἡρῴ-. 
δου πρώτου τὸ γένος ἀλλοφύλου διειληφότος τὴν 

’ ς Ἁ ’ Ν ΦῪ ἐδ βασιλείαν ἡ διὰ Μωυσέως περιγραφὴν ἐλάμβανεν 
, {{ ᾽ ᾽ ,ὔ ΝΜ 3 3 ͵ γῳὧν 

προφητεία “᾿ οὐκ ἐκλείψειν ἄρχοντα ἐξ ᾿Ιούδα οὐδὲ 
ἡγούμενον ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ φήσασα, “ ἕως 
Ἃ ", ν 3 ’ὔ ᾽»7 «“ ᾿] 3 “ ἂν ἔλθῃ ᾧ ἀπόκειται,᾽ ὃν καὶ ἀποφαίνει προσ-. 
δοκίαν ἔσεσθαι ἐθνῶν. ἀτελῆ γέ τοι τὰ τῆς προρ- 
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ἀαγϑ οὗ {π6 οϑηβιιβ, ἃπα δα ἄνγαὺ ἐπθ ρθορὶβ αἴξοευ 
Βίτη ἃπα δ Ῥευβῃθα ἃπα 411} ψῆο ορεγεα Πΐτη ὑγθυα 
βοδύξεγοα, ἡ [Ι͂ἢ ἀρτϑοιηθπὺ τ ἐΠΐ5, ἰῃ ἐῃε εἰρη θθηίῃ 
Ῥοοῖ οὗ {ῃς “Τπέϊψιιλέλο5 ἴΠ6 νυ τοὺ τϑξευγθα ἴο α]50 
σῖνεβ {Π6 ἐΟ]]οννίηρ ἀοἰδ1]5 : “Ὁ Απα Θυϊγηΐι5, οπ6 οὗ 
ἐποβθθ οδ]]Ἱδὰ ἴο {πθ6 ϑαεμῃμαΐθ, ψγῆο μαᾶ ἢ]1εα ἐπε 

ΟΥΠΕΟΙ οἷδοοβ ἃπα ραββεα ὑμπγουρῃ 8}} οἵ ἐῆεπὶ ἴο 
Ὀεδοοῖηθ (οπβα], πα νγὰβ οὐμουνῖβα οἵ Πρ σδηκ, 
τΤοδοῃοα ϑυγία ἱτἢ ἃ 51η8]}} ἰδῆ, Πανίηρ θΘ θη βεπηΐ 
Όγ Οδεβᾶῦ ἴο δατχηϊηϊβέου ἐπ6 ῬθοΟρΙΘ δηᾶ ἕο τηδκθ 
ἃ ναϊυδίϊοι οὗ ἐπεῖν ργορογῖν. Απᾶ ἃ 11{{{]6 Ἰαΐθν 
ἢ 585, “ Απά Ψυαδ5, ἐπε Οδυϊοπῖξα, οὗ ἐῃς οἱέγ 
οα]]οα Οδτηηαϊα, ἴοοκ ψὶΐῃ Πΐτπη Ζαάοϊκ, ἃ ῬΠαγίβθο, 
Δα ἰηϑυραϊθα ἃ τανοὶῦ, ΤῸ ἔθου βαϊα ὑπαὶ ἐπα 
ναϊυαίίοι δα ἴο ποϊῃίηρ' θαΐ ῥ]αΐη 5]ανευυ, πα {ΠῈῪ 
ΘΔ Π6α οὐ ἐπα Ῥθβορ]ς ἴο τδ]ν ἴον ᾿Πρευν.᾿ Απά ἴῃ 
{6 βεοομα Ὅοοκ οὗ {πε6 Πίδίογῃ ο΄ ἐλ «ετυϊδ αν 
Πδ νυυυἱΐθθ σοποουηΐηρ ἔΠ6 βϑᾶτηθ τηδῃ, “Αὐ {15 ἔτη 
ἃ δ] θα οα]]6α Ψπᾶ85 ἱποϊξεα ἐπα ἱπῃαρίταηΐα ἴο 
Τονοὶῦ, δ] Ππρ ἐπθυη οουγαγβ ἕο βΠἘν ὑΠ6 ραγτηθηΐ 
οὗ ὑὐρυΐε ἰο ἐπε ἘΒογηδηβ, δῃα δεν βευνίηρ Οοα 
ἴο δπάστα τηογίδὶ τηδϑύουβ. ἡ 50 ἔδυ ΨΦόβΈρι5. 

ΥΙ. Νοὸν αὖ ὑ{πΠ15 ἐἴϊτηθ, ἤθη Ηδγοά νγὰβ {πῸ ἢγχϑὺ 
Τογαίρηου ἰο ΠοΙά {πε βογεγείρηΐν οὗἠἨ ἐπθ “}Θν 18} 
παίϊοπ, {Π6 ῬΡΥΌΡΉΘΟΥ τάδ ὑπγοὰρη Μοβαβ ὑπαὺ “Α 
ΤΌΪΕΙ 5}8}} ποὺ [841] ἔγτοτὴ Ψπάδῃ Ποὺ ἃ Ἰοδάου τόση Πΐβ 
Ἰοΐπϑ ἀπε] Π6 Θοπη6 ἔῸγ ὑγΠοπι ἰὐ 15 τοϑευνεᾶ "1 θερδῃ 
ἴο Ὀ6 ἔ]Π]1εα. Μοβοβ αἶθο βϑῆονβ ἐπαὺ {Π|58 πα ψν"ἢ]} 
θὲ ἐπε “ὑεχρϑοίαϊίοη οὗ ἐπε Οβηε]οβ. ΟΡ νίουβ!ν 
{πε ἐευτηβ οἵ πΠῸ6 ργεαϊοϊίοι σεῦα ἀπ] 816 ἃ 50 Ἰοηρ; 

1 ΤῊς Ἡδθρτεν ἰοχὲ οὗ ἐΠ15 ραβϑαρα 15. ἀοσυγαΐοὶν τοπαεγεα, 
“ ππΠῚ}} ΘΉΠΟΗ οοπια,᾽" ὰξ πᾶ πὸ αἰβοονογαθ]α τηρδπίηρ,, 
ΤῊΣ ἐοχὲ οἵ {πὸ ΤΙ Χ Χ, ναγῖοβ θεΐνγθεθη “" ἀπὲ} ἔπ γα σοτηδ Πΐτη 
ἴτ᾽ ποιὰ ἰξ 15 τοβεγνϑα ᾿᾿ δηᾶ “πη}}} ἐποτα οομηα ἴῃς ἰΠἰηΡ5 
Ταβοῦνεα ἔον Πἰτη.᾿" 

ΥΟΠ. 1 : 40 
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11, 112. 11] 

ἙΒΕΒΙΠΙΒ 
Ἷ 

ρήσεως ἣν καθ᾽ ὃν ὑπὸ τοῖς οἰκείοις τοῦ ἔθνους 
ἄρχουσι διάγειν αὐτοῖς ἐξῆν χρόνον, ἄνωθεν ἐξὶ 
αὐτοῦ Μωυσέως. καταρξαμένοις καὶ εἰς τὴν Αὐ- 
γούστου βασιλείαν διαρκέσασιν, καθ᾽ ὃν πρῶτος. 
ἀλλόφυλος ᾿Ηρῴδης τὴν κατὰ ᾿Ιουδαίων ἐπι- 
τρέπεται ὑπὸ Ῥωμαίων ἀρχήν, ὡς μὲν ᾿Ιώσηπος͵ 
παραδίδωσιν, ᾿Ιδουμαῖος ὧν κατὰ πατέρα τὸ γένος. 
᾿Αράβιος δὲ κατὰ μητέρα, ὡς δ᾽ ΚΑυ Ὁ χως (οὐ 
ὁ «τυχὼν δὲ καὶ οὗτος γέγονε συγγραφεύς), ἔβα: 
οἱ τὰ κατ᾽ αὐτὸν ἀκριβοῦντες ᾿Αντίπατρον ἱτοῦτοι. 
δ᾽ εἶναι αὐτῷ πατέρα) Ἡρῴδου τινὸς ᾿Ασκαλω- 
νίτου τῶν περὶ τὸν νεὼ τοῦ ᾿Απόλλωνος ἕἱερο- 
δούλων καλουμένων γεγονέναι: ὃς ᾿Αντίπατρος ὑπὸ 
᾿Ιδουμαίων λῃστῶν παιδίον αἰχμαλωτισθεὶς σὺν 
ἐκείνοις ἦν, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τὸν πατέρα πτωχὸν 
ὄντα καταθέσθαι ὑπὲρ αὐτοῦ, ἐντραφεὶς δὲ τοῖς 
ἐκείνων ἔθεσιν ὕστερον Ὑρκανῷ τῷ Ιουδαίων. 
ἀρχιερεῖ φιλοῦται. τούτου γίνεται ὁ ἐπὶ τοῦ 
σωτῆρος ἡμῶν Ἡρῴδης. εἰς δὴ οὖν τὸν τοιοῦτον 
τῆς ᾿Ιουδαίων περιελθούσης βασιλείας, ἐπὶ θύραις 
ἤδη καὶ ἡ τῶν ἐθνῶν ἀκολούθως τῇ προφητείᾳ 
προσδοκία παρῆν, ἅτε διαλελοιπότων ἐξ ἐκείν 
τῶν παρ᾽ αὐτοῖς ἐξ αὐτοῦ Μωυσέως κατὰ διαδοχὴ 
ἀρξάντων τε καὶ ἡγησαμένων. πρὸ μέν γε τῆς 
αἰχμαλωσίας αὐτῶν καὶ τῆς εἰς Βαβυλῶνα μεταν 
στάσεως ἐβασιλεύοντο, ἀπὸ Σαοὺλ πρώτου Κκ 
Δαυὶδ ἀρξάμενοι: πρὸ δὲ τῶν βασιλέων ἄρχοντε 
αὐτοὺς διεῖπον, οἱ προσαγορευόμενοι κριταί, ἄρξαν- 
τες καὶ αὐτοὶ μετὰ Μωυσέα καὶ τὸν τούτου διάδοχον. 
᾿Ιησοῦν' μετὰ δὲ τὴν ἀπὸ Βαβυλῶνος ἐπάνοδον 
οὐ διέλιπον πολιτείᾳ χρώμενοι ἀριστοκρατικῇ με 
ὀλιγαρχίας (οὗ γὰρ ἱερεῖς. προεστήκεσαν τ 
δ0 



ΕΟΟΙ ΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ἨΙΒΤΌΒΥ, 1. νι. 9-6 

85 ἰδ νγὰϑ Ῥοββϑίθ!6. ἔου ὑπθ 706ν)}8 ἴο ᾿ἶνα ὑπᾶϑὺ ἐπα 
παν σὰ]6γ8. οὐ η6 παίίομ, θερὶπηίηρ ἢ Μοβο5 
ἬΪτΩ561} ἀπα Ἰαβεϊηρ ἄονγι ἰο ἐπα ταῖρι οὔ Αὐριβίαβ ; 
Βαΐ 'ἴπ ἢίθ ἐΐτηας ὑῃς ἢνθὺ ἐογείρηοθυ, Ηθυοα, νγᾶβ 
απ γιβίθα Ὀγν ὑπῸ Βουηδηβ νυ τ ἐπα σονογητηθηὺ οὗ 
ὅη6 εν. Ηδ νψ 885, ἃ5 Φ βαρ τοϊαΐθϑ, ἂὴ Τἀυτηδθδη 

ὁπ. Πἷβ ἔδέμουβ 546. δῃᾶ δὴ ΑΥΔΡ οα ἢἰβ τηούμ οι β, 
Ῥαυΐ δοοογαϊηρ' ἕο ΑἸοαπτι5 (ΠΟΥ γγὰ5 Π6 ΔῊΥ ΟΥ̓ ΠΔΥῪ 

 ιβίοτίδη) ἔποθα ψηῸ οἷνα δοουγϑῖθε ἱπξουγηδίϊοη 
᾿ ΘΟΠΟΘΥΠηρ' Ἠεγοα 580 ὑπαὺ Απεραῖον (ῃ6 νγὰϑ [5 
ξαιῃ 6.) νὰ ὑπ 85οη οὗ ἃ οογίαίῃ ΗἩθγοᾶ οὗ Αβοδίοῃ, 
Πα ὁη6 οὗ ὑποβϑα οδ]]δα ἀϊογοαοιοὶ τ ἴῃ ὅπ ἐθτρ]ς 
οὗ Αρο]ο. ΤῊΐϊ5 Απέϊραΐεν γγὰϑ οἀρίυτοά 5 ἃ ομΠά 
ὉΥ [Ιἀυμιδθαι Ὀυίραπᾶβ, πα βἰαγεᾷ ψἢ ἐποῖη 
Ῥεοᾶσβα Πΐδ5 ἐμ ον τγᾶβ ἀΠΔ0]6 ου ἀοοουηΐ οὗ Ῥονουν 
ἴο ῬΔΥ Υϑῆϑοιηῃ [ὉΓ ἢϊτη. Ης νγὰβ Ὀγσοιυρηΐ ἀρ ἴῃ ἐμεῖν 
ουβίοτηβ πα ἰαίεν Ὁ γψγὰ8 θεαί μαθα Ὀν Ηγγοδπιβ 
ἐπθ ΠΙρῊ ῥυϊεϑὺ οὗ ἐπθ 968. Ηἰβ. οἢ]α νγὰθ ἐπθ 
Ἡετοὰ οὗ οὔὖν ϑανίουτ᾽ 8 ἐΐτπη6. ὙΠθη ὑπεγείοσε ἐπα 
Κιηράομι οὗ ὑπ 96 ν)}8 σάπια ἴο β0 ἢ} ἃ τῇδ ἃ5 ἐπῖβ 
1Π6 εχρεοϊαϊίοη οἵ {πΠ6 (ἀδπ 165, ἴῃ δοοογάδπος ψ ἢ 
ἘΠ6 ῬΥΟΡΠΘΟΥ͂, νγᾶ8 Δτοδαυ δὲ {π6 ἄοονῦ, ἱπαβιηιοῃ 

᾿ς 85 {Π6 βιιοοθββίοη ἔτοτὴ Μοβε5 οἵ γὰ] 6 5 Δα ρΌΥΘΥΟΥΒ 
Θαβαα τ Πί. Βοίοτε {πεῖν οδρύϊν ἐγ πᾶ 
ΤοΙηον ἃ] ἰο ΒΑ υοη, ᾿εΐηρϑ Πα τα]δα ἔποτα, Ραρὶ πηΐηρ' 
ἢ 58], ὑΠηΠ6 ἢγϑὺ Κίηρ, δηα αν! ; δηα Ῥείοσβ 

ἴπῸ Κίηρϑ, γυὰ]οΥ8. οα 64 Ἰπᾶσοθ δατηϊηἰβέθγθα ἐπθτὴ 
δηα πεβε Ῥερᾷπ αἴζον Μοβεβ δπᾷ ἢΐβ. βιοοθββοῦυ, 
Ψόοβῆθα. Αἴρον ἐπ6 γεῦυση Όσα ΒΑΡΎ]Οη ἃ οοπδεϊϊα- 
ίοπ οὗ οἸσάγοῖο ἀυβίοουδου νγὰβ οοη ϊπποιβ (ἕο ἐπα 
1 Τηδὶ 15 “τοι ρ]6 βευναηΐβ ᾿᾿ : ἐποὶν ἔα ποίη 5 νγεύς γαυῖοιβ. 
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πραγμάτων), ἄχρι. οὗ Πομπήιος “Ῥωμαίων στρα- 
τηγὸς ἐπιστὰς τὴν μὲν “Ἱερουσαλὴμ “πολιορκεῖ 
κατὰ κράτος μιαίνει τε τὰ ἅ ἅγια μέχρι τῶν ἀδύτων 
τοῦ ἱεροῦ προελθών, τὸν δ᾽ ἐκ προγόνων διαδοχῆς 
εἰς ἐκεῖνο, τοῦ καιροῦ διαρκέσαντα βασιλέα τε 
ὁμοῦ καὶ ἀρχιερέα, ᾿Αριστόβουλος ὄ ὄνομα ἦν αὐτῷ, 
δέσμιον ἐπὶ Ῥώμης ἅμα τέκνοις ἐκπέμψας, 
“Ὑρκανῷ μὲν τῷ τούτου ἀδελφῷ τὴν ἀρχιερωσύνην 
παραδίδωσιν, τὸ δὲ πᾶν ᾿Ιουδαίων ἔθνος ἐξ ἐ ἐκείνου 
“Ῥωμαίοις ὑπόφορον κατεστήσατο. αὐτίκα γοῦν καὶ 
“Ὑρκανοῦ, εἰς ὃν ὕστατον τὰ τῆς τῶν ἀρχιερέων 
περιέστη διαδοχῆς, ὑπὸ Πάρθων αἰχμαλώτου 
ληφθέντος, πρῶτος, ὡς γοῦν ἔφην, ἀλλόφυλος 
Ἡρῴδης ὑπὸ τῆ λήτου Ῥωμαίων Αὐγού. ρῴδης ὑπὸ τῆς συγκλή μ ὑγούστου 
τε βασιλέως τὸ ᾿Ιουδαίων ἔθνος ἐγχειρίζεται, καθ᾽ 8 
ὃν ἐναργῶς τῆς τοῦ Χριστοῦ παρουσίας ἐνστάσης, 
καὶ τῶν ἐθνῶν ἡ προσδοκωμένη σωτηρία τε καὶ 
κλῆσις ἀκολούθως τῇ προφητείᾳ παρηκολούθησεν" 
ἐξ οὗ δὴ χρόνου τῶν ἀπὸ ᾿Ιούδα ἀρχόντων τε καὶ 
ἡγουμένων, λέγω δὲ τῶν ἐκ τοῦ ᾿Ιουδαίων ἔθνους, 
διαλελοιπότων, εἰκότως αὐτοῖς καὶ τὰ τῆς ἐκ 
προγόνων εὐσταθῶς ἐπὶ τοὺς ἔγγιστα διαδόχους 
κατὰ γενεὰν “προϊούσης ἀρχιερωσύνης παραχρῆμα, 

7οβορῃ. 4.1. συγχεῖται. ἔχεις καὶ τούτων ἀ ιόχρεων τὸν 9 
50, 247, 249. Ἰώσηπον μάρτυρα, δηλοῦντα ὡς τὴν βασιλείαν 

παρὰ Ῥωμαίων ἐπιτραπεὶς Ἡρῴδης οὐκέτι τοὺς 
ἐξ ἀρχαίου γένους καθίστησιν ἀρχιερεῖς, ἀλλά 
τισιν ἀσήμοις τὴν τιμὴν ἀπένεμεν" τὰ ὅμοια δὲ 
πρᾶξαι τῷ Ἡρῴδῃ περὶ τῆς καταστάσεως τῶν 
ἱερέων ᾿Αρχέλαόν τε τὸν παῖδα αὐτοῦ καὶ μετὰ 
τοῦτον Ῥωμαίους, τὴν ἀρχὴν τῶν ᾿Ιουδαίων 
παρειληφότας. ὁ δ᾽ αὐτὸς δηλοῖ ὡς ἄρα καὶ τὴν ἢ 
δῶ 
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ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΊΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, 1. νι. 6-10 

ΟΡυϊεϑίβ ὑγαῦθ αὖ ὑπ6΄ ποδᾶ οἵ δἰαϊυβ8), απ] Ῥοιηρου, 
ἃ Βοιηδὴ φόπογαὶ, αὐξδοῖιςοα « Θγαβαίθια, θοβϑίθρϑα ἴἢ 
ἴῃ ἔοτοθ, ἀπᾶ ἀθῆϊοα ὑπῸ ΠΟΙ ρίδοθβ ὈΥῪ ἰηὐυπαϊηρ' 
ἰηΐο ἴῃ6 ββογεὺ ραγίβ οὔ ἐπ ἰξίωρίθ. Ηδ βεηΐ ἴο 

 Βοπιδ ἃ5 ἃ Ὀγΐβοποι ἱ τ Πΐθ8. ΟΠ] άγθη ἐπα Κίηρ ἀπά 
ΒΙΡῊ ρῥυίεϑὶ, Αὐϊβίοθυϊαβ ὈῪ πᾶῖηθ, ηο Παᾷ οοη- 
ἐἰπιθα Π6 βιιοοθϑδίοι. οὗ Πῖβ ἃποθϑύουβ ὉΠῚΠ] ἔμθη. 
Τὸ Ηγτοδπιβ, ἔμ Ὀγοίμοὺ οἵ Αὐἰβέοθυαβ, 6 παπαρά 
ΟΥ̓ {πΠ6 Πρ -Ῥυ δι μοοά, Ὀαὺ ταδάς ἔΠ6 ψγΠο]6 παίΐοῃ 
οἵ {π6 εν ἔγοτη ἐπαὺ ἐἴτας ἐσ! θαΐαγν ἕο ἐπῈ Βοιηδηβ. 

ΓᾺ5 βοοὴ 8 Ηγγοᾶπαβ, ἐπε Ἰαϑὲ ἴο συ βοῖα Ῥεϊοηρϑά 
1Π6 Πρ -ῬΥ Θϑε]ν ϑαοοθβϑίοη, νγὰβ ἔθη ῬΥβοπου ὈΥ 
ἴῃ Ῥαγεῃίδηβ, Ηθγοά, ἴμ6 ἢγϑὺ ἔογεῖρμου, δ. 1 708 
Βα, νγὰβ δηἰγυβίθα πῃ {πμ6 παίϊοη οὗ {πῸ6 δν5 
ὈγΥ {πε ϑεπαίς οἵ ἐῆες Βογηδηβ δπα ἐπε ἘΠΏΡΟΥΟΥ 
Αὐυρπυβίαθ, ΤῊδ δανεηΐ οὔ π6 ΟΠ γῖθὲ οἰ αυν οαπλα 
ἴῃ ἢβ ἐΐπηθ, ἃπα ὑπὰ5 ὑῃς δχρθοϊθα βαϊναίοη ἂπά 
οΔΠ]ΠἸηρ οὗ ξις Οδμ 65 ἔὉ]Π]ονεα οομϑϑεθηεν ἢ 
{πῃ ῬΙΌΡἢ6 ογ ὶ ΤΩΟΥΘΟΥΘΥ͂, ἔγοση ἐπ6 ἐἶτηθ θη {ῃ6 
ΤΌΪΕΥΒ ΔΠα ΘΌΨΘΥΠΟΥΒ ἔγοὴ «πάδῃ, ὑπαὺ 15. ἕο 58 
ποθ οἵ ὑπὸ ΨΘν5ἢ γᾶοθ, δα οδαβϑά, ἱτητηθάϊαϊε 
σοη βίοι παῦαγ ΠΥ Θηβιιθα ἴῃ ἐπα αϑαΐϊγβ οὐ ἐπα ρυϊθϑὺ- 
Βοοά ψΠΐοἢ ραββθα βἰθδαιγ ἴο ὑπ6 πϑαγϑϑὺ μϑὶγβ ἔτόσα 
δεπογαίίοη ἴο σεπογδίϊοη Τόσα ὅπη 6 ἀποθβϑίουβ, ΟΥ̓ (ἢ ΐ5, 
ἴοο, γοὰ πᾶνε ΨΦόβαρηιβ 85 ἃ ψνϑίααθ]α υυἱίπ 688, ΤῸΣ 
ἢς Ἔχρ] ἴῃ ον Ηδοτγοά, θη ἢ6 τγὰβ δα γυβιθα τ ἢ 
ἴῃς Κίηρᾷοιη ὈγΥ πε Βογϊηδηβ, πῸ ἸοηρῸΥ Δρροϊηϊεδα 
ΠΙΡῊ ρῥυϊθϑίβ οὐ ὑῃ6 δηοϊθηῦ τᾶσθ Ραΐ δβϑίρῃθα ἐπα 
Βοποι ἔο οογἑξαϊῃ ΟὈΒΟΌΓΕ ῬΘΙΒΟΙΒ ; δα ἐπαῦ Ηογοα 
ῬοΙον ἢ ταραγὰ ἴο Π6 ἀρροϊπίχταηθπὶ οὔ ἐπε ῥυΐθϑίϑ 
γγα 5 [ὉΠ] οννεα Ὀγ Πἰ5 5ὸπ Αὐομῃαΐδιβ, πα δῇδεν ΐτη ὈΥ 
πε Ἐογηδηβ, θη πον ἴοοὶς ονοῦ ὑπ6 ρονουηηθηῦ 
οὔ τῃ6 Ψενγ8. Πα βάτὴβ νυ ῖῦευ οχρ]αΐπβ πον Ἡοτοᾶ 
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ἱερὰν στολὴν τοῦ ἀρχιερέως: πρῶτος Ἡρῴδης 
ἀποκλείσας ὑπὸ ἰδίαν σφραγῖδα πεποίηται, μηκέτ᾽ 
αὐτὴν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἔχειν ὑφ᾽ ἑαυτοὺς ἐπιτρέψας" 
ταὐτὸν δὲ καὶ τὸν μετ᾽ αὐτὸν ᾿Αρχέλαον καὶ μετὰ 
τοῦτον Ῥωμαίους διαπράξασθαι. καὶ ταῦτα δ᾽ 
ἡμῖν εἰρήσθω εἰς ἑτέρας ἀπόδειξιν προφητείας 
κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ πεπερασμένης. σαφέστατα γοῦν ἐν τῷ 
Δανιὴλ ἑβδομάδων τινῶν ἀριθμὸν ὀνομαστὶ ἕως 
Χριστοῦ ἡγουμένου περιλαβὼν ὃ λόγος, περὶ ὧν 
ἐν ἑτέροις διειλήφαμεν, μετὰ τὸ τούτων συμπέρασμα 
ἐξολοθρευθήσεσθαι τὸ παρὰ ᾿Ιουδαίοις χρῖσμα 
προφητεύει: καὶ τοῦτο δὲ σαφῶς κατὰ τὸν καιρὸν 
τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ἰησοῦ Χριστοῦ γενέσεως 
ἀποδείκνυται συμπεπληρωμένον. ταῦτα δ᾽ ἡμῖν 
ἀναγκαίως εἰς παράστασιν τῆς τῶν χρόνων ἀλη" 
θείας προτετηρήσθω. Δ 

ὙΠ]. ᾿Επειδὴ δὲ τὴν περὶ τοῦ Χριστοῦ γενεαλογίαν 
διαφόρως ἡμῖν ὅ τε Ματθαῖος καὶ ὁ Λουκᾶς 
εὐαγγελιζόμενοι παραδεδώκασι διαφωνεῖν τε νομΐ- 
ονται τοῖς πολλοῖς τῶν τε πιστῶν ἕκαστος 

ἀγνοίᾳ τἀληθοῦς εὑρησιλογεῖν εἰς τοὺς τόπους 
πεφιλοτίμηται, φέρε, καὶ τὴν περὶ τούτων κατ- 
ελθοῦσαν εἰς ἡμᾶς ἱστορίαν παραθώμεθα, ἣν δι᾽ 
ἐπιστολῆς ᾿Αριστείδῃ γράφων περὶ συμφωνίας 
τῆς ἐν τοῖς εὐαγγελίοις γενεαλογίας ὁ μικρῷ 
πρόσθεν ἡμῖν δηλωθεὶς ᾿Αφρικανὸς ἐμνημόνευσεν, 
τὰς μὲν δὴ τῶν λοιπῶν δόξας ὡς ἂν βιαίους καὶ 
διεψευσμένας ἀπελέγξας, ἣν δ᾽ αὐτὸς παρείληφεν 
ἱστορίαν τούτοις αὐτοῖς ἐκτιθέμενος τοῖς ῥήμασιν" 
“᾿Επειδὴ γὰρ τὰ ὀνόματα τῶν γενῶν ἐν ᾿Ισραὴλ 

ἠριθμεῖτο ἢ φύσει ἢ νόμῳ, φύσει μέν, γνησίου 
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γνγα5 {Π8 ἢγοὺ ἴο Ἰοοῖς ἃΡ πᾷ Ἰσθὸρ ἀπάθυ' Πῖβ οὐ 568] 
ἴῃ βαογθάᾷ τορὲ οἵ {πε ΒΙρῊ ρυϊεβθῦ, ἔου. ἢ6 πὸ ΟΠ ΟΥ 
ΔΠοννεα ἐπ Πίρη ρυϊοϑίβ ἰο Κϑαρ Ὁ ἰπ ἐμεῖπ οὐ 
ὉΠάγρθ, δηα ἷβ βασοθββου, Αυόπθίδυβ, δπα δέσουν Ὠϊτα 

πῃ Βοιηδηβ, Ρυγϑαδᾶ ἴῃ 6 βϑῖὴθ ρο]ογ. Τῆ6β6 ἔδοίβ 
ΤΩΔΥ͂ 4150 56ῖΥ6 8 ἃ8 ργοοῦ οἵ {π86 {] ]τθηῦ οἵ 
ΔΠΟΥΠΘΥ ΡΓΌΡΉΘΟΥ οἡ ἐπα ταδηϊ αδιαίοη οἵ ον βνίοι 
Φεβὰβ ΟΠγῖβυ, 10 15. ααἴξε ορνίοιιβ ὑπαὺ ἴῃ Ἰ)Δη16] 
ἔπε ἑοχὲ ἀθῆποο ἔπ πυσθου οὗ οουζαΐη εκ, ν ]οἢ 

1 Πᾶνε ἰτεαϊβᾶ οὗ δἰβενθουθ, ἴῃ 50 ΤΠ ΠΥ ὙγΟΥ5. ἃ5 
“ Ὧ26] ΟἾγῖϑῦ ἐπα συ]ου,᾿᾿ ἀηα Ῥγόρῃοβίθβ ὑπαῦ αὔτον 

ΟἼΠ6 δΔοοοιηρ ἰϑῃτηθηῦ οὗ ἔπ686. θα κβ Π6. δποϊη ηρ' 
διηοηρ {Π6 76 ὴν}8 5Π4}} θ6 ἀδδίγσογεα. ὍΠῸ ]Π]τηθηΐ 
Οὗ {Π18 δ {πὸ ὕππὸ οὔ ἐπε Ὀἰγῖμ οὗ οὔὐ βνίουσ 
Φεϑὰ5 ΟΠ γὶδῦ 15. οἰδαυγ ἀοπιοηδίταϊθα. 'ΓΠΘβ6 ροϊηΐβ 
τασδὺ βυῆοθ ἃ5 ῬΥΘΠ ΠΑΡ Ὺ ΟὈβθυνδίϊοηβ ΠΕΟΘΘΒΔΥῪ 

ἴο βϑύδ] 5. ἐμ 6 ὑγατῃ οὗ ὑΠς ἀαΐα. 
ΜΠ]. δῖπος Μαίμεν δηᾶ [λ|κρ, μανὶπρ σίνθῃ τι 
ἀἰβεγοπὶ ἐγαδίτοπβ ἴθ ὑΠποὶγ ρΌΒΡ ΘΙ οΘοποθυηΐηρ {Π6 
δοηθαιορῪ οἵ Ομ γίβι, τα οοπβίαθυθα Ὀν τη ηΥ ἴο 
ἀἴβαρυθο ; δηᾷ βίποθ ϑᾶϑῃ οἵ ὅπΠ6 ἔα: ὉΠ] ἴῃ ἱρηόγᾶηος 
οὗ τπ6 ἰσαϊῃ μὰ5 θθθη Ζϑαϊουβ ἴῃ τηδκίπρ' ρΊΙΕ5568 
ὁπ {πε86 ραβϑᾶρθθ, οοπηθ, ἰαεῦ ἃ8 βεῦ ουὖὐδ ἔπ8 
βέουυ ὑπαῦ μα5 γϑδομθά ἃ8 οοποουπΐηρ ὑπθια, νΙΟ ἢ 
ἔπε Αἰσαπαβ τηθη !οηθα ὈΥ τ5 ἃ 5ῃογῦὺ {ϊπὴ6 ἃρῸ. 
πδγγαϊεα ἴπ ἃ Ἰεὐΐου ψμΐο ἢ μῈ ψτοῖθ ἴὸ Αυϊϑύϊθβ οα 
1πῸ Πδυτηοηυ. οὗ ὑπ ρϑῃθδιορίεβ ἰπ ὑπΠ6 ΟὈ5ρΕ]5, 
οοηξαϊπρ ἰῃ6 ορίηΐομβ οὗ οἴμεὺβ 8ἃ5. ἔογοβα δἂπᾶ 
δου ἐϊου5. ἀπα βου πρ οαὐ Πα οὐ ὑγδα!υ!οηβ ἴῃ ὑΠ6' 
ΤΟ]]ονγίηρ νου : “ ϑῖπος {π6 πᾶπιθ8 οὔ ὕΠ6 ξἈτΑΊΠ 65 
ἰῇ [5.86] χουα Ὠυπηογθα οἰτηου Ὀγ παῦαχα οὐ ὈΥ ἰᾶνν κα 
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σπέρματος διαδοχῇ, νόμῳ δέ, ἑτέρου παιδοποιου- 
μένου εἰς ὄνομα τελευτήσαντος ἀδελφοῦ ἀτέκνου 
(ὅτι γὰρ οὐδέπω δέδοτο ἐλπὶς ἀναστάσεως σαφής, 
τὴν μέλλουσαν ἐπαγγελίαν ἀναστάσει ἐμιμοῦντο 
θνητῇ, ἵνα ἀνέκλειπτον τὸ ὄνομα μείνῃ τοῦ μετ- 
ἡλλαχότος): ἐπεὶ οὖν οἱ τῇ γενεαλογίᾳ ταύτῃ 3 
ἐμφερόμενοι, οἵ μὲν διεδέξαντο παῖς πατέρα 
γνησίως, οἱ δὲ ἑτέροις μὲν ἐγεννήθησαν, ἑτέροις 
δὲ ,“προσετέθησαν κλήσει, ἀμφοτέρων ΄ γέγονεν ἡ 
μνήμη, καὶ τῶν γεγεννηκότων καὶ τῶν ὡς γε- 
γεννηκότων. οὕτως οὐδέτερον τῶν εὐαγγελίων 
ψεύδεται, καὶ ὶ φύσιν ἀριθμοῦν καὶ ; νόμον. ἐπεπλάκη 4 
γὰρ ἀλλήλοις τὰ γένη, τό τε ἀπὸ τοῦ ̓ Σολομῶνος 
καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ Ναθάν, ἀναστάσεσιν ἀτέκνων καὶ 
δευτερογαμίαις καὶ ἀναστάσει σπερμάτων, ὡς 
δικαίως τοὺς αὐτοὺς ἄλλοτε ἄλλων νομίζεσθαι, 
τῶν μὲν δοκούντων πατέρων, τῶν δὲ ὑπαρχόντων" 
ὡς ἀμφοτέρας τὰς διηγήσεις κυρίως ,ἀληθεῖς 
οὔσας ἐπὶ τὸν ᾿Ιωσὴς πολυπλόκως μέν, ἀλλ᾽ 
ἀκριβῶς κατελθεῖν. ἵνα δὲ σαφὲς ἢ τὸ λεγό- ὅ 
μενον, τὴν ἐναλλαγὴν τῶν γενῶν διηγήσομαι. 
ἀπὸ τοῦ Δαυὶδ διὰ Σολομῶνος τὰς γενεὰς καταρι- 

1 ΤῊΪβ 5 ἔῃ. ΟΠΪΥ ῬΟΒ510]6 ἐγαπϑιαἰΐοη οὗ ἐῃβ ατθεὶς : θὰ 
1ξ ΔΡῬΘδΥΒ ἴο Ὀ6 ἃ τηϊδία κα 'ῃ σορυίηρ οα {π6 ρΡασχὲ οὗ Ἐπβδρίαβ, 
δηα δοοογαϊπρ ἴο οοα, ῳ οὗ ἔῃθ ιμαοϑέϊοηοα αὐ δέορἠαγίηι 
(Μαὶ, ουα ραΐέγιηι δῖδί. ἵν. 251 1.) ΑΥ̓γσαπιβ πυτοὶθ “ἐΠ6 
ἀφαῖμῃϑ οἵ ἴῃς ἢ] 41685.᾽ 

3 Τῆς ρΡοϊπὲ οἵ ἐπϊ8 οΌβουγα ἀυριπηθηΐ 5 ἐμαὶ ἀπηοηρ ἐπ 6 
Φεν5 1 ἃ στῆδη αἰδα οὨ ] 1685. 18. Ὀγοῖμο γὰ8 οπατροα ἢ 
ἴμ6 ἀπὶν οἵ Ὀεροιιπρ Ομ] άγθη Ὀν ἐπα νυ ϊᾶονν, Ὸ νγὰβ 88}}} 
τροκοπρα δ5 6 ψἱΐδ οἵ {πῸ ἀφοθαβθᾶ ϑθοὴ ΟΠ] άγαπ ΤῈ γ 
Ἰερσαῖν τοραγαθα δ8. ἔπ6 80π5 οἵ ἔπ ἀδαᾶ Ὀγοΐμογ, ἐποιρὴ 
πον ἴο θὲ δοίμι!ν ἐπ6 Ομ ]άσθη οἵ ἐπ ᾿ἰνίπρ οθθ, ΤηΪ8 
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ΕΟΟΙΕΒΙΑΘΤΊΟΑΙ, ἨΗΙΒΤΟΆΑΥ, 1. νπι. 9-ὃ 

ῬΥ παῖατα, ἴῃ ἔπθ ϑιοοθαβίοη οἵ Ἰοριπλαΐθ Ὀῖν τ ; 
Ὀγ ἴᾶανν, ἤδη ἃ τηδη θεραῖ ΟΠ] άγθη ἴῃ ὑπ6 πᾶῖπθ οὗ 
ἃ Ὀγτοίπου πο Παα αἴδα ΟΠ 1]6]1655; [ῸΓ θθοδιθα. ΠῸ 
οογξαΐῃ Πορα οὗ τϑϑυσγθούϊοι Πδα 88 γεὺ θβεη ρίνϑη 

Οἔμου ΡῬουίγαγεα τῃε ξαΐαγα Ῥγουγηΐβα ΟΥ̓ ἃ τηουΐδ] 
τοϑυγγθοίίζοῃ, ἰῃ οΥὐου ἐμαὺ {πΠ6 ἤδιηδ οὗ Πίστη πο Πδά 
Ῥαβϑβα υνᾶν τηϊρηῦ ποὺ [841] ἕο γϑυηδίη. ϑῖποθ ῇ θη 
ΡΥ [Ο]Π]ονίηρ ἐπἰ5 Κίπα οὗ σθμ δ]ΟρῪ βοῖὴδ βυοοθθαθα 
ἴῃ {Π6 Ἰερτεϊπηαϊα ογᾶου οἵ ἔαῖ που ἀπ 5οη, θαὺ οὐ αΥ8 
ὍΤΕΥ ΥΘοΚοποα ἴῃ πᾶτηθ ἴοὸ οπα δύμου ἐποιρὴ {Π6 
ΟΠ άγθη οὗ ἀπούμου, ἐπ6 τηθιηοῦυ οὗ Ὀοΐἢῃ νγὰ5 τὸ- 
ἑαϊηθα, Ῥοΐῃ οὗ ὑπθ δοΐπὶ] δἀπα οἵ ὑμθ βου οιβ 
Ῥαγθηΐβ. Τὰ ποῖῦθου οὗ {πῸ6 (ὑοβρϑὶβ πηϊβδϑίαϊθβ, 
τϑοκοπίηρ' Βοΐἢ παῦατα ἀπ αν. ΕῸν {Π6 ἔννο ἔδυη1]1168, 
{Π6 ὁμ6 ἀθβοθπαβα ᾿ἸτΌτα βοϊοσηοῃ ἀπα ἐπα οὐποὺ ΤἸΌΤα 
Ναΐπδπ, ψεῦα οοπηθοίθα ψ ἢ δδοὴ οὐμοῦ ὈΥ ἐπα 
γοϑυτγδούϊοηβ 1 οὐ ἔπε Ομ] ]655 πα βεοοπα 
ΤΉΔΙΥΪαρῸ5 ΔΠα {πῸ Υαϊβίηρ ΠΡ οὗ 5664, 80 ἐπαὺ ἐπ6 
ΒΔΙΏΘ. ῬΘΥΒΟΠΒ Οὐ] 6 οοΥΥΘοῦΥ ταραγαθα ἃ5. {π6 
ΟὨΠάγδη οὗ αἰδογεπὺ ρούβοιβ αὖ αἰ ουθηὺ {ἴπγ65, οἰ ΠΠ ΘΓ 
οὗ ἐπεῖν που ἴοι οὐ οὗ ἐπεῖν τθὰ] ἔα πουθ. ὙΠὰ5 οί 
δοσοιηΐβ ἃΥ6 5 οὐ] ἔσα ἰπ οοπηίπρ' ον ἰο ΨΌβΈρἢ 
ἴῃ ἃ ΤΠ ΉΠ6Ι ΘΟΙΩΡ]Ιοαἰδα θαΐ δοουγαΐθ. [ὶπ ογάδυ ἐπαΐ 
γγηαὺ Πὰ8 θθδθη 5814 τῆδυὺ 6 οἶθαν 1 ψΨ1}} Ἔεχρ]αῖπη ὑπ6 
τοϊαϊίου οὐ ἐπε ἔδυ] 65.23 Βδοκοηίηρ {ῃ6 ρεπογᾶ- 
ἐϊοηβ ἔγοσιη Πᾶνα ἐπτοαρ ϑοϊοσιοι π6 ἐπίγα ἔγοσα 

Βαρροποᾶ ἰπ ἐπε οαβ6 οἵ Φόβερῆ. Ηδ νγχὰβ5 Ἰερῖα!ν ἐπα βοη οὗ 
ἘΠῚ, ῬὨ βίον οὗ Φ6οοὸΡ. Α ψαλμοῦ σοιηρ]οαίίοπ νγὰ8 ἐμαὶ 
ἘΠῚ ἀπὰ ΨΦδοοῦ ψγεῦα οπἱν Π4]} Ὀγοΐμοῖβ. ὙΠΘΥ σοῖο ἐπα 50Π8 
οὗ ἴῃς βάπηα τηοΐμον, Εἰδῖμα, θὲ ἘΠῚ τγὰ5 ἐπα 5οῃ οἵ Ποῖ βεοοπᾶ 
Βυβθαπαᾶ, Μεϊοῆὶ, ἀεβοθπαβα ἔγοιη Ναίμδη ἐπα βοὴ οἵ Πανὶᾷ, 
δἃηὰ Ψ9Φ4600 νὰβ {π6ὸ 80η οὗ Ποῖ ἢιδὲ πυβθαπᾶ Μαίπαη, 
ἀεοβοοπαοα ἔγομη ϑοϊοιηοπ ἐπα 5οὸπη οὗ αν. Τπὰ5 Μαϊίμεν 
δἰνίηρ ἔπ6 Ῥῃγϑίοαὶ ἀθβοθπὶ οὗ 6515 ἔγαθαβ Ὁ Ττοιρ ἢ ΦάοῸ Ὁ 
ἴο ϑο!οιηοῃ, θὲ Γκκε (ο ἀνοϊᾶς ἐπα ψογὰ “Ῥ εραὶ ᾽Ἶ 
δ᾽νίηρ ἴΠ6 Ἰ6ρ8] ἀδβοθπὲ ἔγαοθϑ 1Ὁ ἐπγοαρῊ ἘΠῚ ἰο Ναίμδη. 

δὲ 



Μαί(.1,15.10 

1λικ9 3,23.94 

Μαιΐ. 1, 16 

“' “πδϑάλέάλι 

ΕΌΒΕΒΙΒ 

θμουμένοις τρίτος ἀπὸ τέλους" εὑρίσκεται Ματθάν, 
ὃς ἐγέννησε τὸν ᾿Ιακώβ, τοῦ ᾿Ιωσὴφ τὸν πατέρα" 
ἀπὸ δὲ Ναθὰν τοῦ Δαυὶδ κατὰ Λουκᾶν ὁμοίως 
τρίτος ἀπὸ τέλους Μελχί: ᾿Ιωσὴφ γὰρ υἱὸς Ἣλι 
τοῦ Μελχί. σκοποῦ τοίνυν ἡμῖν κειμένου τοῦ 
᾿Ιωσήφ, ἀποδεικτέον πῶς ἑκάτερος αὐτοῦ πα 
ἱστορεῖται, ὅ τε ᾿Ιακὼβ ὁ ὁ ἀπὸ Σολομῶνος καὶ “ἢ 
ὁ ἀπὸ τοῦ Ναθὰν ἑκάτερος “κατάγοντες γένος, 
ὅπως τε πρότερον οὗτοι δή, ὅ τε ᾿Ιακὼβ καὶ ὁ 
Ἡλί, δύο ἀδελφοί, καὶ πρό γε, πῶς οἱ τούτων 
πατέρες, Ματθὰν καὶ Μελχί, διαφόρων ὄ ὄντες γενῶν, 
τοῦ ᾿Ιωσὴφ ἀναφαίνονται πάπποι. καὶ δὴ οὖν 
ὅ τε Ματθὰν καὶ ὁ. «Μελχί, ἐν μέρει τὴν αὐτὴν 
ἀγαγόμενοι γυναῖκα, ὁμομητρίους ἀδελφοὺς ἐπαιδο- 
ποιήσαντο, τοῦ νόμου μὴ κωλύοντος χηρεύουσαν, 
ἤτοι ἀπολελυμένην ἢ καὶ τελευτήσαντος τοῦ 
ἀνδρός, ἄλλῳ γαμεῖσθαι: ἐκ δὴ τῆς ᾿Εσθὰ (τοῦτο 
γὰρ καλεῖσθαι τὴν. γυναῖκα παραδέδοται) πρῶτος 
Ματθάν, ὁ ὁ ἀπὸ τοῦ Σολομῶνος τὸ γένος κατάγων, 
τὸν ᾿Ιακὼβ γεννᾷ, καὶ τελευτήσαντος τοῦ Ματθὰν 
Μελχί, ὁ ἐπὶ τὸν Ναθὰν κατὰ γένος ἀναφερόμενος, 
χηρεύουσαν, ἐκ μὲν τῆς αὐτῆς φυλῆς, ἐξ ἄλλου 
δὲ γένους ὦν, ὡς προεῖπον, ἀγαγόμενος αὐτήν, 
ἔσχεν υἱὸν τὸν Ἡλί. οὕτω δὴ διαφόρων δύο 
γενῶν εὑρήσομεν τόν τε ᾿Ιακὼβ καὶ τὸν Ἣλὶ 
ὁμομητρίους ἀδελφούς, ὧν ὁ ἕτερος, ᾿Ιακώβ, 
ἀτέκνου τοῦ ἀδελφοῦ τελευτήσαντος Ἡλί, τὴν 
γυναῖκα παραλαβών, ἐγέννησεν ἐξ αὐτῆς τρίτον 
τὸν ᾿Ιωσήφ, κατὰ φύσιν μὲν ἑαυτῷ (καὶ κατὰ 
λόγον, δὲ ὃ γέγραπται ᾿Ιακὼβ δὲ ἐ γέννησεν 
τὸν Ἰωσήφ ᾽) , κατὰ νόμον δὲ τοῦ ᾿Ἡλὶ υἱὸς ἦν" 
ἐκείνῳ γὰρ ὁ ᾿Ιακώβ, ἀδελφὸς ὦν, ἀνέστησεν 
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ἰπαννν 

ἘΘΟΙ,ΕΞΙΑΒΘΤΙΟΑΙ, ἨΙΒΤΟΆΒΥ, 1. νη. ὅ-9 

ὯπῈ οπα 15 Τοαηα το ΡῈ Μαϊζδη ψ πο Ρεραὶ «8600 
{ῃς6 [αὐ μον οὗ Φόβαρῃ ; αὶ ἔγομη Ναΐπαη, ὑπΠ6 βοη οἵ 
Ἰαν 4, δοοογαϊηρ το [λικθ, ὑπ6 σουγοθρομπαϊηρ ὑΠίτα 
ἔγτοτα {π6 επᾷ ἰθ Μεὶοηὶ ; ἴου. ΨΦοβθρῇ ννγὰβ. ἃ βοὴ οἵ 
ἘΠῚ ἴπε βοῃ οὗ Μεῖομὶ. 80 ἐπθη ἤχίηρ' οὐ αὐδθηὐοι 

ΠΟἢ ΨΦόΌΒΘΡΉ, Ὁ τηυδὲ 6 ἀεδιηοῃδίγαϊθα μον Θ80 ἢ 18 
ΘΔ ]Π6α Ηἷἶ5 ἔαίμου, ΨδοῸρ ἐγδοῖπρ Ἠϊ8. ἔδυ! τότ 

 ΒΟΙοτηοη. δηᾶ ΕΠῚ ἔτοσα Ναίμδῃ, δῃα μον ἢγθὺ ὑπου, 
ἐπαὶ 15 ὅδοοῦ δηᾶ ΕΠ, σεῦα ἔνγο Ὀγούπουβ, δηα, 501} 
ΘΑΥ θυ, πον ὑμεῖς αΐμουβ, Μαϊμαη δθα Μεὶςῆὶ, 
Ῥεϊοηρίηρ ἰο αἰβογθπῦ [ἀγη1}168, ἀγθ τθργθθθηΐεα ἃ8 
ἐπα σγαπαξαϊμουβ οὐ ΨΦόβερῃ. Νὸν Μαϊϊζμεη δῃὰ 
Με Ιοῆϊ, ἱπαβυηθοῃ ἃ5 ὑπο υ ἰοοὶς ἔμ βᾶτηθ ψἱξα, γευα 
{π6 ξαϊμευβ οἵ βύερ- γούμουβ, 00 ὑῃ6 Ἰὰνν ἀοδθβ ποὺ 
Ῥγενεηῦ ἃ ψοιηδῃ 710 Π85 ἰοβῦ Ποὺ Παβθδηα οἰὑποὺ ὈΥῪ 
ΒοΥ οὐ αἴνογοα οὐ ὈῪ ἢἷ5 ἀθαίῃ ἴγοτη Ὀείηρ' τηαυτϊθα 

[ὸ δηοίπεσ. Νον ἔτοια Εμδβίμα, ἴου ὑμῖ5 15. 6 ἐγδαὶ- 
ἐἰοηαὶ παρ οὐ ἐπε ψοϊηδῃ, ἔνθ Μαίίμδη, ψὴοῸ 
τεοκοπεα ἢἰβ ἀδβοθηὺ ἴτοσὴ ϑοϊοσηοη, θεραῦ «8600 
δ ψπεη Μαίμδη νὰ ἀδδαᾶ, Μεὶοῆὶ, πὸ ἱγασθα 
Ὠίχηβ6 1} ὈῪ ἔδυ ἰο Ναύΐμδη, ἴοοκ Πῖ8 ψίαονν, ἕου Π6 
γγὰ5 οὔ ἴῃ6 βᾶτὴθ ὑγῖρα ὑποιρὴ οὗ δηπούμεν δυαῖυ, 
85 1 βαϊᾷ Ροΐογθ, δπᾷ Παᾶ ἃ βοῃ, ΕΠ]. Τῆὰ5 6 5Π48]]} 

Οβμά ἐπαῦ ὑπουρὴ π6 ὕνο ἔδυηη]ε5. ψεγὲ αἰ εγεπὶ 
ΖΔοΟὉ δπᾶ ἘΠῚ σσογα βῦθρ- γούμουβ οἵ [Π8 βᾶτὴθ τηοῦῃου, 
ἀηα ἐπα ἢγϑὶ οἵ πεῖ, Φδοοῦ, δ η Πΐθ Ὀτούμεν ΕἸῚ 
ἀϊεα νἰῦπουὺ ομΠ]άγθῖ, ἴοοῖκ 5 ψἱἕα, ἀπα θεραὺ οὗ 
μευ ἐπε ἐπιγᾶ,1 ΦΌ5ΈΡἢ, δοοογσάϊησ ἴο παῖασθ, [ῸΓ 
Ἡϊτηβ6 1} (ἀπ 50. αἷθο δοοογαϊηρ ἴο γβᾶβοῃ, ἔου ΒΊ ἢ 
οᾶσθα Ὁ 15 ψυϊδίεη, “Απα δοορ μερᾶϊλ ΨΌ5ΈῈρῃ )), 
Ῥαΐ ϑοοογαϊπρ ἴο ἴα ἢ ψὰ5 ὑπ βοὴ οἵ ἘΠῚ, ἴου 
ἰο δῖπη 284000, μεΐπρ [ιἷἰβΒ Ὀσγούμεσ, σγαϊβαα ὑρ 

1 Τηδὲ 15, ἐμ ἐπίγᾶ ἕγοιη Εβῖδμα. 
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1λικθ 8,28.94 

{λικο 8, 88 

ΕἸΒΕΒΙΙΠΙΒ 

, 3. Φ ΕῚ Ε ΄, φὖ κ« ᾿ σπέρμα. δι᾿ ὅπερ οὐκ ἀκυρωθήσεται καὶ ἡ κατ 
αὐτὸν γενεαλογία- ἣν Ματθαῖος μὲν ὁ εὐαγγελιστὴς 1 
.) ΄ .79 Ν δι᾽ , 3. δὲ: 

ἐξαριθμούμενος ᾿ ̓Ιακὼβ δέ᾽ φησίν “ὩὨάἊἐγέννησεν 
τὸν ᾿Ιωσήφ, ὁ δὲ Λουκᾶς ἀνάπαλιν ᾿ ὃς ἦν, ὡς 
ἐνομίζετο (καὶ γὰρ καὶ τοῦτο προστίθησιν) τοῦ 
Ἴ Ἁ “ Ἡλι κ Μ λ ,}ὔ» ᾿ Ν Ν ΄ ; ὠὡσὴφ τοῦ ἰ τοῦ Μελχί.᾿ τὴν γὰρ κατὰ νόμον 
γένεσιν ἐπισημότερον οὐκ ἦν ἐξειπεῖν, καὶ τὸ 
᾿ ἐγέννησεν᾽ ἐπὶ τῆς τοιᾶσδε παιδοποιίας ἄχρι 
τέλους ἐσιώπησεν, τὴν ἀναφορὰν ποιησάμενος 
Ὁ « “9 Ἁ “ “.5,} ΕῚ 3 ἡ γῶν ἕως ᾿ τοῦ ᾿Αδὰμ τοῦ θεοῦ᾽ κατ᾽ ἀνάλυσιν. οὐδὲ 1 
μὴν ἀναπόδεικτον ἢ ἐσχεδιασμένον ἐστὶν τοῦτο. 
τοῦ γοῦν σωτῆρος οἱ κατὰ σάρκα συγγενεῖς, εἴτ᾽ 
35 - "»Ω) « ἐδ πϑθνς , , 

οὖν φανητιῶντες εἴθ᾽ ἁπλῶς ἐκδιδάσκοντες, πάντως 
δὲ ἀληθεύοντες, παρέδοσαν καὶ ταῦτα: ὡς ᾿Ἰδου- 

“- Ὁ 7 ΄ “ ’ 

μαῖοι λῃσταὶ ᾿Ασκάλωνι πόλει τῆς Παλαιστίνης 
᾽ ᾽ὔ ᾽ ᾽ “ 3 , « 

ἐπελθόντες, ἐξ εἰδωλείου ᾿Απόλλωνος, ὃ πρὸς 
“-“ ’ -“ ᾽ , «ς ’ Α τοῖς τείχεσιν ἵδρυτο, ᾿Αντίπατρον “Ηρῴδου τινὸς 

ε ΄ὔ “- κι “- » ΄ ᾿ ΄ ἱεροδούλου παῖδα πρὸς τοῖς ἄλλοις σύλοις αἰχμά- 
λωτον ἀπῆγον, τῷ δὲ λύτρα ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ κατα- 
θέσθαι μὴ δύνασθαι τὸν ἱερέα ὁ ᾿Αντίπατρος τοῖς 
τῶν ᾿Ιδουμαίων ἔθεσιν ἐντραφείς, ὕστερον Ὑρκανῷ 
φιλοῦται τῷ τῆς ᾿Ιουδαίας ἀρχιερεῖ: πρεσβεύσας 1 
δὲ πρὸς Ἰ]ομπήιον ὑπὲρ τοῦ Ὑρκανοῦ καὶ τὴν 
βασιλείαν ἐλευθερώσας αὐτῷ ὑπὸ ᾿Αριστοβούλου 
τοῦ ἀδελφοῦ περικοπτομένην, αὐτὸς ηὐτύχησεν, 
ἐπιμελητὴς τῆς Παλαιστίνης χρηματίσας" δια- 
δέχεται δὲ τὸν ᾿Αντίπατρον, φθόνῳ τῆς πολλῆς 
εὐτυχίας δολοφονηθέντα, υἱὸς Ηρῴδης, ὃς ὕστερον 
ὑπ᾿ ᾿Αντωνίου καὶ τοῦ σεβαστοῦ συγκλήτου 
δόγματι τῶν ᾿Ἰουδαίων ἐκρίθη βασιλεύειν: οὗ 

“" «ς ,ὔ σ ᾽ ΝΜ , “-“ 

παῖδες “Ἡρῴδης οἵ τ᾽ ἄλλοι τετράρχαι. ταῦτα 
1 4,6. Ἡετοά με Οτγϑαΐ, 
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ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΊΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΆΥ, 1. νηὶ. 9-192 

β6εα. ὙΥ̓πεγοίογθ ἐῃ6 σεῃθδίορῪ οοποοιηΐηρ ΠΐπΠὶ 
11 ποὺ Ὀ6 ἱπδοοιγαῖθ, Μαϊπεν, ὑπῈ δνδηρο]βὺ, 
τΤϑοκοπαα ἰὐ ἴῃ ἐπΠ18 γᾶν, βαγίηρ,, ᾿ Απα Ψ984600 Ὀεραΐ 
Φόβαρ , θα {λικθ, οα ἐπα οἵμου Πδηᾶ, βαϊα, “Πηο 
γγα8, ἃ5 1Ὁ νγὰβ βυῃρροβεᾶ᾿ (Ὁ ΠῈ δαάς ἐπὶ 4]50), 
“Ἐῃδ 80η οἵ Φόβερῃ, ἔπε βοῃ οἵ ἘΠῚ, ἔπε βοὴῃ οὗ Μεὶ]οηὶ, 
ον ἰδ νγὰβ ἱτῃροββίθ]α ἕο ὄχρύθβϑθ ἰΙαρὰὶ ἀδβοθηΐ τη σα 
Ῥοϊπίβαϊγ, ἀπ ἃρ ἴο ἐῆθ ἐπα ἢ6 βιρρυθθβθα {π6 
γγοτα ᾿ θεραῦ᾿ ΘΟΠΟΟΥ Πἰηρ' 5Ό6ἢ ταϊβίπηρ' οἵ ΘΠ] ΘΠ, ῸΣ 
ἢδ6 ἐγᾶσθβ {με ἰδ Ῥδοὸκ ἴο 15. βουσος σὴ ὁ Αάδη 
ἐπα βοὴ οἵ ἀοάα. Τηΐβ 15. ποίἐμου ἀδνοϊα οἵ ρτοοῦ, 
ΠΟΥ 15 ἴὉ οοπ͵]θοίαχα, ἴον ἐπ ἢυτηδη το] νος οὗ {Π6 
ϑανίουσ ἢᾶνα Ππαπαθα οὐ {πϊ5 ἰγδαιτοη, εἰ ΠΥ [ὙΌτὰ 
τοῖν ρῥυϊάθ, οὐ τρθυοὶν ἴο ρσῖνα ἱπέουτηδίίϊομ, θυ ἴῃ 
ΔΗΥ͂ ο8586 βρθακίηρ ἴῃ6 ἱσατῃ. Ποῦ Ιἀυπηδθαπς 
Ὀτὶραπᾶβ αἰξαοκεοα ἐπα οἰΐγ οἵ Αβοδίοῃ ἴῃ Ῥα]θϑιϊπα 
διηοηρ ὑμῖν ΟΥΠΕΥ 5Ρ0115 ὑπ6ὺ ἴοοῖκ ἄνγᾶν οἀρίϊνα 
ἔγοση {πε ἐθιηρὶς οὗ Αρο]ο, νι ῃΐο ἢ νγὰβ θῈ1]Π οα {Π6 

γ8}15, Απεραΐευ πα οἢ]α οὗ ἃ οεγίαΐη Ηδτοά, ἃ 
ἀϊογοάοιῖοδ, ἃν βίποα {π6 ῥυϊθϑὺ νὰ ΠΔ0]6 ἴο ΡΥ 
ΤΔΏΒΟΠΙ ΤῸ ᾿ἶθ 5δοη, Δπέϊραϊου νγὰβ Ὀγουρηῦ Ρ ἴῃ 
πα ουβίομπηβ οὗ ὑπΠ6 Τἀυτηδθδηβ πη Ἰδαίου ψγὰ5 θ6- 
{γε πάθα ὈγῚ Ηντγοδπυβ ὑπῸ6 ΠΡ ρῥυϊοθὶ οὔ Ψυ6δθᾶ. 
ΘΠ βεηὺ ἢ ἃ τηϊβϑίου ἴο ῬΟΙΏΡΟΥ οὐ θ6Πα]ῇ οἵ 
Ἡνγτοδηιβ 6 ψΟῊ ἔοΥ Ὠΐτη πε ἔγεεάοτη οὔ ἐπα Κἰηράομη 
ὙΠΟ ἢ Πδα Ῥ6θη ἰδκθη αὐγᾶὺ ὈΥ Πΐ5 Ὀτούμου Αὐἰβίο- 
Ῥυ]υ5, πα 50 νγὰβ Βἰπη56 1 ἰοσϊαπαΐα Θμουρἢ ἴο ραΐῃ 

πε {16 οἵ ονεύβεο οἵ Ῥαϊθϑιϊπθ. Απεραῦευ ννὰβ 
δδβδββϑιηδίθα ἔγοση ΘῆνΥ οὗ ἢἰβ σγεαῦ σροοα ἔογΐιμῃο, 
Δα ϑυοοθοάθα ὈΥ ἃ β80ηὴ Ηετοά,!: ψγῃοὺ Ἰαΐθυ νγὰβ 
δΔρροϊπίβα ὈγῪ Απίομυ πα Ὀγζ ἄβογε οἵ {ὑπὸ δυριβὺ 
ϑοηαΐα ἴο Ὀ6 Κίηρ οὗ ὑπῸ εν. Ηἰἴβ5 ομΠάγθη γεσα 
Ἡετοά 5 δῃα ἐπα οὐποὺ ἐείγαγοῃβ. 80. τηὰοἢ ἰ5 Θῃαγθα 

3. 2,9. Ἠετοᾶ Απέϊραβ 8πᾶ μἷβ. Ὀγοίμουβ. 
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Φυάι 14,10 

Εὐχοά, 12, 38 
Ῥοϑτιῦ. 23, 8 

ἘΠ ΒΕΒΙΌΒΌΤΎ ΒΑ ΤΕ ΞΕΊΣΕ 

μὲν δὴ κοινὰ καὶ ταῖς Ἑλλήνων. ἱστορίαις" ιἀνα- 
γράπτων δὲ εἰς τότε ἐν τοῖς ἀρχείοις ὄντων τῶν 
“Ἑβραϊκῶν γενῶν καὶ τῶν ἄχρι προσηλύτων 
ἀναφερομένων, ὡς ᾿Αχιὼρ τοῦ ᾿Αμμανίτου καὶ 
“Ῥοὺθ τῆς Μωαβίτιδος, τῶν τε ἀπ᾿ Αἰγύπτου 
συνεκπεσόντων ἐπιμίκτων, Ἡρῴδης, οὐδέν. τι 
συμβαλλομένου τοῦ τῶν τβρδών. γένους αὐτῷ 
καὶ τῷ συνειδότι τῆς δυσγενείας κρουόμενος, 
ἐνέπρησεν αὐτῶν τὰς ἀναγραφὰς τῶν γενῶν, 
οἰόμενος εὐγενὴς ἀναφανεῖσθαι τῷ μηδ᾽ ἄλλον 
ἔχειν ἐκ δημοσίου συγγραφῆς τὸ γένος ἀνάγειν 
ἐπὶ τοὺς πατριάρχας ἢ προσηλύτους. τούς τὲ 
καλουμένους γειώρας, τοὺς ἐπιμίκτους. ὀλίγοι δὴ 
τῶν ἐπιμελῶν, ἰδιωτικὰς ἑαυτοῖς ἀπογραφὰς ἢ 
μνημονεύσαντες τῶν ὀνομάτων. ἢ ἄλλως ἔχοντες 
ἐξ ἀντιγράφων, ἐναβρύνονται σῳζομένῃ τῇ μνήμῃ 
τῆς εὐγενείας: ὧν ἐτύγχανον οἵ προειρημένοι, 
δεσπόσυνοι καλούμενοι διὰ τὴν πρὸς τὸ σωτήριον 
γένος συνάφειαν ἀπό τε Ναζάρων καὶ Κωχαβα 
κωμῶν ᾿Ιουδαϊκῶν τῇ λοιπῇ γῇ ἐπιφοιτήσαντες 
καὶ τὴν προκειμένην γενεαλογίαν ἔκ τε τῆς Βίβλου 
τῶν ἡμερῶν, ἐς ὅσον ἐξικνοῦντο, ἐξηγησάμενοι. 
εἴτ᾽ οὖν οὕτως εἴτ᾽ ἄλλως ἔχοι, σαφεστέραν 
ἐξήγησιν οὐκ ἂν ἔχοι. τις ἄλλος ἐξευρεῖν, ὡς 
ἔγωγε νομίζω πᾶς τε ὃς εὐγνώμων τυγχάνει, καὶ 
ἡμῖν αὕτη μελέτω, εἰ καὶ ἀμάρτυρός ἐστιν, 
τῷ μὴ κρείττονα ἢ ἀληθεστέραν ἔχειν εἰπεῖν" 
τό γέ τοι εὐαγγέλιον πάντως ἀληθεύει. καὶ 
ἐπὶ τέλει δὲ τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς προστίθησι 
ταῦτα: “᾿ Ματθὰν ὁ ἀπὸ Σολομῶνος ἐγεγοῦν τὸν 

θῳ 



.. Ὁ τ ας ᾿ς 

ἘΟΟΙΦΕΒΙΑΘΤΙΟΑῚ, ἨΗΙΒΤΟΒΥ, 1. νηὶ. 138-16 

ἀν {η6 ἰδίοτί 5 οὐ ὑπὸ Οσθοκβ αἰθοὸ. Βαὲΐ οἰπὸθ ἐπ6 
ἩΕΡτονν ἔτη !]165 ἀπά ὑποβα ἐγᾶοθαθ]α ἴο Ῥυόβοὶγ ἐθ8, 
ΒΌΘΗ δ5 Δοῃίου ἐπ6 Αταχποηῖζα, δἀπαᾶ Βα ἐπε Μοδρι-. 
ἔ655, δηα {π6 τηϊχϑα ἔδυ δ5. νῃίοἢ Πα οομὰς ουὐ οὗ 
Ἐργρί, Πα ππ|}} ἔπθη ῬθΘ θη ΘητΤΟ]]6α ἴῃ ἐπα δυοῃΐνεβ, 

 Βετοά, Ῥεοδυβα {π6 απ οἵ ὑπ [βυδϑθ5. οοπίνϊ- 
Βυϊεα ποίπίπρ' ἕο Πΐτη, δῃᾷ Ὀδοαῦβα μἢ6 νγὰβ ροδάθα 
ΡΥ 5. οὐῖ ΘΟΠ ΒΟ Ο5η 6855 Οἵ ἢῖβ. θᾶβῈ Ὀἰγ!ῃ, θαγποαᾶ 
᾿ 
δ πε τϑοοτᾶς οἵ {πεῖν ἔδυοβ, ὑπ ηκίηρ ἴο ἀρρϑδῦ 
ΠΟΌΪ6 1 πὸ οὔθ εἶθδεὲ νγὰβ 8016 ὈΥ ΡΈΡΙς ἀοουτηδηΐθ 
ἴο ἔγᾶοθ ἢἰβ ἔδτηῖν τὸ Π6 ρδύυ δυο ῃθ ΟΥ̓ΡΥΟΒΟΙ γί68, 
ΟΥΓ ἴο ἐπδ 50-Ο8}164 σον" οὗ τηϊχϑα ἀθβοθπῦ. Νοῦν 
ἃ ἴεν ῆο σγευα οαγοα], Ππανίηρ ρυῖναῦα γθοοταβ ἴῸυ 
ὑπουηβοῖνεβ, εἰδπονῦ τοι θουΐηρ ὑῃ6 ΠδΠη65. ΟΥ̓ 
οὐπαυννίθα ἀουίνίηρ πο ἤπτοτη οορίθβ, ρ]ουῖϊθα ἴῃ 
ΟΠ ρῥγοβευναύίοη οἵ ἐπα τπθιηοσυ οἵ πεῖν σοοάᾶ Ὀίστῃ ; 
ΔΙΉΟΠρ ἴῆ686 σεῦ ὑποβα τηθηὐοηθα ἀρονα, οα]]δα 
οδροθηηῖ, Ὀδοαυβα οὔ ὑπεὶν γοϊδίΐοα. ἰο {π6 ἔδυ ν 
οὗ ὑῃ6 βανίοιιν 5 πα ἔγοτα {ῃ6 «ψΘυν θη νἱ Προ οὗ 
Ναζαυθῦῃ πα Οοομαθα ἔμπευ ἰγανεγθεα [Πη6 τοϑὲ οὗ 
ὑπ6 ἰαπα ἀπᾶ δχρουπαβα [ἢς ργβοδαϊηρ σαπθαϊ ΟρῪ 
οὗ {πεῖν ἀδβδοθηΐ, απ ἔτοσα ὑπῃ6 Ῥοοκ οἵ ΟΠγοηΐοϊοβ 

50 ᾺΥ ἂ5 πον ψεπὶ8 ὙΥΠΕΙΠοΥ {π|5. ΡῈ. 8580. οὐ 
ποῦ πὸ ὁη6 οου]Ἱᾶ ρσίνα ἃ οἰδαγευ δοοοιιηῦ, ἴῃ ΤῊ 
ορ᾿πίοη ἀπα ἴῃ ὑμπαῦ οὗ 41} νυ ε]]- αἰθροβεα ρεύβοηβ, ἀπά 
1ῦ ΤηδῪ 50 ΗΠΠῳ6 τι ἐν θη ὑμοιρὴ ἴὐ 15 ποὺ οουγτοθογαίοα, 
βίποθ ψγ μάνα πούμίηρ Ῥϑίξου ΟΥ̓́ΣΤΙΕΥ ἕο 88 : ἴῃ 
ΔΏΥ ὁ856 {Π6 φΌΒΡΕΙ] 5ρ6 8 κΚ5 ὑπὸ ὑγαῖῃ. Απαᾶ αἱ 
1πΠ6 δπα οἵ {ῃ6 βᾶπηθ Ἰοϊξεν Αἰτίσαπυβ δα 5. ὑΠ|85 : 
Μεαίπδη οἵ ἐπα Ἰίηε οἵ Βοϊουηοῃ βεραὺ 7Δοοὸ0.. ΟἹ 

1.Α Ἠβδ]επϊζοα ἔοτμη οὗ {πὸ Ἡοῦτον νοτα ἐῤαηβαἰθα 
κε ρἔγα ρον ᾽ ἴῃ ἴΠ6 Ῥῆγαβα {δ6 “ βίγδηρον τι πίη ἐπ ραΐε5.᾽" 

5. Βροδιιϑ8 ἢδ ἰβ ἐπε Γοτα οὐ “ ᾿εϑροί." 
3. ΤΑ Ιον ΠΥ “ἴΠ6 ὈΟΟΚ οὗ ἀδγ5 ᾽"--ἔγοιῃ ἔης Ἡθρτγον. 
4 ΟἿ. Ἐπαβεθίυβ, Θμασϑοέ. αὐ δέορ].. Ρῃ. 2892 πὰ 9294. 
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Ναπη. 86,8.9 

ΜΙςἢ, δ, 2 

ΕΌΒΕΒΙΟΒ 

᾿Ιακώβ. Ματθὰν ἀποθανόντος, Μελχὶ ὁ ἀπὸ 
Ναθὰν ἐκ τῆς αὐτῆς γυναικὸς ἐγέννησε τὸν ᾿Ἡλί. 
ὁμομήτριοι ἄρα ἀδελφοὶ ᾿Ηλὲ καὶ ᾿Ιακώβ. “ἩἩλὶ 
ἀτέκνου ἀποθανόντος ὁ ᾿Ιακὼβ ἀνέστησεν αὐτῷ 
σπέρμα, γεννήσας τὸν ᾿Ιωσήφ, κατὰ φύσιν μὲν 
ἑαυτῷ, κατὰ νόμον δὲ τῷ ἪἩλί. οὕτως ἀμφο- 
τέρων ἦν υἱὸς ὁ ᾿Ιωσήφ.᾽ 
Τοσαῦτα ὁ ᾿Αφρικανός. καὶ δὴ τοῦ Ἰωσὴφ 

ὧδέ πως γενεαλογουμένου, δυνάμει καὶ ἡ Μαρία 
σὺν αὐτῷ πέφηνεν ἐκ τῆς αὐτῆς. οὖσα φυλῆς: εἴ 
γε κατὰ τὸν Μωυσέως “νόμον οὐκ ἐξῆν ἑτέραις 
ἐπιμίγνυσθαι φυλαῖς. ἑνὶ γὰρ τῶν ἐκ τοῦ αὐτοῦ 
δήμου καὶ πατριᾶς τῆς αὐτῆς ξεύγνυσθαι ΡΟΝ 
γάμον παρακελεύεται, ὡς ἂν “μὴ περιστρέ 
τοῦ γένους ὁ κλῆρος ἀ ἀπὸ φυλῆς ἐπὶ φυλήν. ὡδὲ " 

᾿ οὖν καὶ ταῦτα ἐχέτω. 
ΨΙΠ. ᾿Αλλὰ γὰρ τοῦ Χριστοῦ γεννηθέντος ταῖς 

προφητείαις ἀκολούθως ἐν Βηθλεὲμ τῆς ᾿Ιουδαίας 
κατὰ τοὺς δεδηλωμένους χρόνους, Ἡρῴδης ἐπὶ 
τῇ τῶν ἐξ ἀνατολῆς μάγων ἀνερωτήσει ὅπῃ εἴη 
διαπυνθανομένων ὁ ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων, 
ἑορακέναι γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα καὶ τῆς τοσῆσδε 
πορείας τοῦτ᾽ αἴτιον αὐτοῖς γεγονέναι, οἷα θεῷ 
προσκυνῆσαι τῷ “τεχθέντι διὰ σπουδῆς “πεποιη- 
μένοις, οὐ σμικρῶς ἐπὶ τῷ πράγματι, ἅτε κιν- 
δυνευούσης, ὥς γε δὴ ᾧετο, αὐτῷ τῆς ἀρχῆς, 
διακινηθείς, πυθόμενος τῶν παρὰ τῷ ἔθνει νομο- 
διδασκάλων ποῦ τὸν Χριστὸν γεννηθήσεσθαι προσ- 
δοκῷεν, ὡς ἔγνω τὴν Μιχαίου προφητείαν ἐν 
Βηθλεὲμ προαναφωνοῦσαν, ἑνὶ προστάγματι τοὺς 
ὑπομαζίους ἔ ἔν τε τῇ Βηθλεὲμ καὶ πᾶσι τοῖς ὁρίοις 
αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω παῖδας, κατὰ 
θ4 



ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΘΤΟΆΑΥ, 1. ναι. 16----ντιι. 1 

ἐῃς ἄδαϊῃ οἵ Μαεαίζῃαῃ, Με]οῆὶ οὗ ἐπε Ἰἴπε οἵ Ναίῆδη 

Ὀεραὺ ἘΠῚ ἔγουη ὑπ βϑῖηθ νγοτῆϑη. Τῆι ἘΠῚ δα 9800} 

6.6 ϑέθρ- Ὀγούμουβ υὶτῃ ὑΠ6 βᾶπηα τηοΐμοσ. ὙΠ θη ἘΠῚ 

δὰ 

ψιο ν 

αἰεα νισπουῦ Ομ] άτθη, {60} ταῖβεα ρ 566 ἔου Πίτη, 
Βερουύιίηρ' ΦΟΒΘΡἢ 85 Πῖβ ουσῖι παΐαγα] βοὴ θα ἐπε Ἰ6ρ 8] 
β0η οὗ ἘΠῚ. Τῆυβ ΨΦόβαρῃ νγὰβ βοὴ οἵ Ῥοΐῃ. Τῆι5 
ἴαν Αἰτίσαπιιβ. Νον βίποθ ἐΠῖβ νγὰβ πΠ6 παίυσα οὔ ἐμ 6 
ΘΘΠΘΑΙΟΡῪ οἵἉἨ 9056ΡΗ, 10 15 ρῬοϊβη αὶ ργοοῦ ἐπαὺ Μδυγν 
Ῥεϊοηρ δα ἴο {Π6 βάγὴθ ἰγθε 85 6, ββοίηρ' ἐπαῦ δοοογά- 
ἴῃρ ἕο {πε ἰὰνν οὗ Μοβϑβ, ὃ νψγὰβ ποὺ Ἰδυνα] ἔρον. ἐπα 

αἰ εγαπὺ ὑυῖραβ ἴο τχ, ἔῸΥ ὑπ6 σοτητηΔηα 15. σίνθῃ 

ἴο 1οἷπ ἴπ τηϑυυΐαρα ἢ οπα οὗ {πῸ ϑᾶῖὴηθ ρ6ορ]βε 
Δα 5ᾶτηθ ἔδτα!γ, ἴπ ογάου ἐμαὶ ῃ6 ᾿ἱπῃουίξαπος οὗ 

ἔπε τᾶοα τηὶρῃὺ ποὺ Ὀ6 ομδηρϑα ἔγοτη ἐσῖθα ἰο ἰγρα. 
ΤΠ Ἰοὺ ὑΠ 158 βαῆϊοα οὐ Π15 ροϊηῦ. 

ΝΠΙ. Νοὸνν ἤθη (ἢ γῖϑὺ νγὰβ θοΥπ, ἴῃ δοοογάδποθ 

στ ὑπ6 ΡτΌΡἤΘοΥ, αὖ Βου] θα οὗ 7ὰάδεὰ αὐ {πῸ 
ἐἰπηθ τηθηϊοπηθα, Ηδγοα νγὰβ δϑεαὰ Ὀγ πε Μαρὶ 
ἔγοση ἐθθ Ἐδαθὺ ῃογα τηϊρῃῦ ἢς ΡῈ ψῆὴο νγχὰβ ῬΟΙΠ 
κΚίηρσ οὗ {πῸ 9}ε6νγ8, ἴῸγ πον Πα βεθὴ [115 δίδυ, δηᾷᾶ 
{Π|5 πα Ῥθθπ {π6 οαιβε οἵ ὑποῖν Ἰοηρ ἸΟΌΤΠΘΥ ἴῃ 

ἐποῖν 264] ἴο ὑγουβῃΐρ ὑπθ ἰηΐαπὶ ἃ5. αοά. ΤΠ 
 γοαπαβὺ οδυβθα Πίστη ἴο ΡῈ ποὺ ἃ ᾿1{{16 αἀἰδίυσθεα αὐ 

ἴῃς βἰδυδίίοη ἴου, 85 μ6 ὑποιυρηΐ, Πἴ5 βονογεϊρηῖν 
γγὰ5 π ἀἄδηρεῦ. Ηδς ὑπεγοΐοσε ἱπαυϊνοα ἔγομη {πῸ 
ἔθδοῆθυβ οἵ 6 [ἂν διηοπρ {Π6 Ῥβορ]Ὲ ψΠοῦα ὑπ Ὺ 
δχρθοϊβα {πῸ6 ΟΠ τῖδὺ ἴο ΡῈ Ῥοσπ, πα ψῇθη Πα Ἰδαγηΐ 
ὑπα ρυόρῆθου οἵ Μίοδῃ, ουβίβηρ ὑπαὶ Ὁ 5ῃου]α ΡῈ 
ἴῃ ΒοΙΒ]Θἤθσα, μ6 σάνε ἃ σομρυθῃθηβῖνε ογάθυ ἴο 
Ῥαΐ ἴο ἀδδῖῃ 4}1 Π8 ᾿ἱπέαπ β νΒοἢ γεσα θοΐηρ' πυνβοα 
ἴῃ Βειβ] ἤθτα ἀπα ὑπ γΠο]Ὲ ποῖὶρῃρουγΠοοά, οἵὨ ἔνγο 
γϑδγβ οἱ ἀπά 1655, δοοογαϊηρ ἴο {πμ6 ἐΐτης ἱπαϊοαϊθα 
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Μαύῦ, 2, 1-| 
Π 

όβοΡ. 4.1]. 
17,168-170 

ἘΠΙΒΕΒΙΤΒ 

τὸν ἀπηκριβωμένον αὐτῷ χρόνον παρὰ τῶν μάγων, 
ἀναιρεθῆναι προστάττει, πάντως που καὶ τὸν 
᾿Ιησοῦν, ὥς γε ἦν εἰκός, τῆς αὐτῆς τοῖς ὁμήλιξι 
συναπολαῦσαι συμφορᾶς οἰόμενος. φθάνει γε μὴν 3 
τὴν ἐπιβουλὴν εἰς Αἴγυπτον διακομισθεὶς ὃ παῖς, 
δι᾿ ἐπιφανείας ἀγγέλου τὸ μέλλον προμεμαθηκότων 
αὐτοῦ τῶν γονέων. ταῦτα μὲν οὖν καὶ ἡ ἱερὰ 
τοῦ εὐαγγελίου διδάσκει γραφή: ἄξιον δ᾽ ἐπὶ 
τούτοις συνιδεῖν τἀπίχειρα τῆς Ἡρῴδου κατὰ 
τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ὁμηλίκων αὐτῷ τόλμης, ὡς 
παραυτίκα, μηδὲ σμικρᾶς ἀναβολῆς γεγενημένης, ἡ 
θεία δίκη περιόντα ἔτ᾽ αὐτὸν τῷ βίῳ μετελήλυθεν, 
τὰ τῶν μετὰ τὴν ἐνθένδε ἀπαλλαγὴν διαδεξομένων 
αὐτὸν ἐπιδεικνῦσα προοίμια. ὡς μὲν οὖν τὰς 4 
κατὰ τὴν βασιλείαν αὐτῷ νομισθείσας εὐπραγίας 
ταῖς κατὰ τὸν οἶκον ἐπαλλήλοις ἠμαύρωσεν ὶ 
συμφοραῖς, γυναικὸς καὶ τέκνων καὶ τῶν λοιπῶν. 
τῶν μάλιστα πρὸς γένους ἀναγκαιοτάτων τε καὶ: 
φιλτάτων μιαιφονίαις, οὐδὲ οἷόν τε νῦν καταλέγειν, 
τραγικὴν ἅπασαν δραματουργίαν ἐπισκιαζούσης 
τῆς περὶ τούτων ὑποθέσεως, ἣν εἰς πλάτος ἐν ταῖς 
κατ᾽ αὐτὸν ἱστορίαις ὁ ᾿Ιώσηπος διελήλυθεν" ὡς ὅ 
δ᾽ ἅμα τῇ κατὰ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ τῶν ἄλλων 
νηπίων ἐπιβουλῇ θεήλατος αὐτὸν καταλαβοῦσα 
μάστιξ εἰς θάνατον συνήλασεν, οὐ χεῖρον καὶ τῶν 
φωνῶν τοῦ συγγραφέως ἐπακοῦσαι, κατὰ λέξιν 
ἐν ἑπτακαιδεκάτῳ τῆς ̓ Ιουδαϊκῆς ᾿Αρχαιολογίας τὴν 
καταστροφὴν τοῦ κατ᾽ αὐτὸν βίου τοῦτον γράφοντος 
τὸν τρόπον" “Ἡρῴδῃ δὲ μειζόνως ἡ νόσος ἐνεπι- 
κραίνετο, δίκην ὧν “παρηνόμησεν ἐκπρασσομένου τοῦ 
θεοῦ. πῦρ μὲν “γὰρ μαλακὸν ἢ ἦν, οὐχ ὧδε πολλὴν θ 
ἀποσημαῖνον τοῖς ἐπαφωμένοις τὴν φλόγωσιν, ὅσην 
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ἌΜΘΝΝ 

ἘΘΟΙΦΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΆΥ, 1. νπι. 1-6 

ἴο Πίτη Ὀγ ἴῃς Μαρὶ, βαρροβίῃρ', ἃ5. νγἃ5 πδίυχαὶ, ὑπαὶ 

76θ05 αἶβδὸ ψοι]α δηΐου ὑπ6 βᾶταθ ἕαϊα ἃ5 ἴΠπ6 οῃ]αάυθῃ 
οὗ πἰβ ἀρὲ. Ηονενοὺ ὑπὸ ΟΠ] ἐογθδίδ θα της Ρῥ]οὺ 

ὈΥ Ῥεΐπηρ' ἰαίκοθ ἰο Εργρὺ, 85. ὈῪ π6 τηδηϊξεβδίδτίοη 
οῇ δὴ ΔΠΡῈ] Πϊ5 ραγεηΐβ μά Ἰ᾿δαυπιθα Ὀϑίοσεπαπά 

γηδὲ νὰ ἴο Πᾶρρεπ. ΤΗΐβ 15. ἀἴβο ἑδυρηῦ ὈΥ τ8ῃ6 

ϑϑογοα βουϊρίασε οὗ {πη6 Οο5ρ6ὶ, Ραὺ ἰὑ 15. ψόυτῃ 
πούϊοϊπρ ἴῃ ἐῃϊ5 οοπποχίοη. ἐπε τϑϑι] οὐ ἐπα οὐἴτηθ 

οὔ Ηετγοᾶ ἀραϊπϑὺ ὑΠ6 ΟΠ γτῖϑὲ ἀπά πὸ ομΠάγθη οὗ Πΐβ 

ΠἀρῈ ; ἴον ἱπατηθαίαίοϊν, πὶ ποσῦ ονθπ ἃ 5Ποτχὺ ἅοἸαν, 

ἐπα 7υϑέϊος οἵ αοα ονεοσΐοοκ ἴση ψνΗ116 μ6 νγὰβ 511}} ἴῃ 

1186, 5Βῃονίηρ {Π6 ρυϑίαάς οὐ ννῃδὺ ανναϊ θα ἢΐτη ἤθη 

6 Πδα ραββϑᾶ πεποθ. [0 15 ποῦ ποὺ Ῥοββίθ]8 Ἔνδὴ ἴο 

σῖνα ἃ ΒυτηγηΔΥῪ [15 Οὗ {ΠῸ νγᾶγ5 Ργ ψ ΒΙοἢ Πα ἀδυκοηθα 

γι παὺ γγοτα τθοκοπθα {Π6 ρ]ουῖθβ οἵ μἷ5. ταῖρι, Ὀγ {Π6 

Θαοοσδδῖνα πβίοσ απ οϑ οἵ ἢ15 ποῦβα, ὃν ὑπ6 ἔθ] τη δὺ 

οἵ ν"ἱΐε ἂἀπᾷ ομ]άγθη δηα οὗ {πὸ γοϑὺ γῃο ψψοτῈ οἰοβοϑῦ 

ἕο τη ἴῃ ΤἈΤΠΥ δηά ἴῃ αἰεοίίοη ἢ ἴῸγ ὑΠ6 βῆδαονϑβ 

ἴῃ ὑποὶν βίοτυ, ψνΐοη. 9 οβθρθυβ. Πὰ5 παυγαῖθα αὖ 
Ἰεηρὶ ἴῃ της ἰδίου οἵ Ηδθγοα, ἀγθ ἀδυκοὺ ἔῃδη ΔΗΥ 

ἴῃ ἱγταρὶς ἄγαιαα. Βαὺ Ὁ 15. ψγ6}} ἴο ἤθδᾶῦ ἴγοτη {ῃ6 

ψοτᾶς οὐ ὑπαὶ νυϊζου μον, του {πΠ6 τηοτηθηΐ οὗ {Π6 

ῬΙοῦ ἀραϊηϑὺ οὐὐν ϑανίουῦ δα Π6 οὐποὺ ἱπποοθηΐβ, 

ἃ βοουτρα βεπῦ ἔγοτη (σα βεϊζεα ᾿ἴτὴ ἀπα ἄγονα Ἠΐτη 

ἐο ἀεαΐῃ. [Ι͂ὰ᾿ ἐπε βενεπίθθηίῃ Ροοῖὶς οἵ {πες «εγοϊδὴ 
“Δηἰϊχιιλέϊο5 τὰς υυῖτοϑ οὔ πὸ οαὐαβίσορῃε οἵ Ηθυοα᾿ 8 16 

ἴπ ὑπ|5 ψὰν : “Βαυΐ ἴῃ Ηρδτοα αἴβθαβα Κορ ρυονίηρ' 

ΘΥΟΥ ΤΟΥ͂Θ ΟΥ6] ἃ5Β. αοα οχδοῖθα ρυπἰβῃτηθηῦ ἴον ἨΪ5 

ΟΥἶσηθ5. ΕῸΥ ὑπεγα νγὰ5 ἃ ον ἤγε νυ ἢ αἰα ποὺ ροἵνε 
τηποἢ ἱπαᾶϊοαίϊίςοηι ἕο ὑποθα γῆο τουοῃοα Πΐτη οὗ ἐπα 
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8.1. 1, θ56-- 
600 

ἘΠΒΕΒΙῸΒ 

-“ 3 Α , Α ’ 3 ἤ ᾿ 

τοῖς ἐντὸς προσετίθει τὴν κάκωσιν, ἐπιθυμία δὲ 
δεινὴ τοῦ δέξασθαί τι, οὐδὲ ἦν μὴ οὐχ ὑπουργεῖν, 
καὶ ἕλκωσις τῶν τε ἐντέρων καὶ μάλιστα τοῦ 

΄ " 3 , ᾿] ’ὔ ς Α ᾿ κόλου δειναὶ ἀλγηδόνες καὶ φλέγμα ὑγρὸν περὶ 
τοὺς πόδας καὶ διαυγές: παραπλησία δὲ καὶ περὶ 
τὸ ἦτρον κάκωσις ἦν, ναὶ μὴν καὶ τοῦ αἰδοίου σῆψις, 
σκώληκας ἐμποιοῦσα, πνεύματός τε ὀρθία ἔντασις, 
καὶ αὐτὴ λίαν ἀηδὴς ἀχθηδόνι τε τῆς ἀποφορᾶς 
καὶ τῷ πυκνῷ τοῦ ἄσθματος, ἐσπασμένος τε περὶ 
πᾶν ἦν μέρος, ἰσχὺν οὐχ ὑπομενητὴν προστιθέμενος. 

μαΝ 

ἐλέγετο γοῦν ὑπὸ τῶν θειαζόντων καὶ οἷς ταῦτα 8 
προαποφθέγγεσθαι σοφία πρόκειται, ποινὴν τοῦ 
πολλοῦ καὶ δυσσεβοῦς ταύτην ὁ θεὸς εἰσπράττεσθαι 
παρὰ τοῦ βασιλέως." 
Ταῦτα μὲν ἐν τῇ δηλωθείσῃ “γραφῇ παρα- 

σημαίνεται ὁ προειρημένος" καὶ ἐν τῇ ευτέρᾳ 
δὲ τῶν “ἱστοριῶν τὰ παραπλήσια περὶ τοῦ αὐτοῦ 
παραδίδωσιν, ὧδέ πως γράφων: 
“Ἔνθεν αὐτοῦ τὸ σῶμα πᾶν ἡ νόσο διαλαβοῦσα μα πᾶν ἡ νόσος 

ποικίλοις πάϑεσιν ἐμέριζεν. πυρετὸς μὲν γὰρ ἦν 
χλιαρός, κνησμὸς δ᾽ ἀφόρητος τῆς ἐπιφανείας 
ὅλης καὶ κόλου συνεχεῖς ἀλγηδόνες περί τε Τοὺς 
πόδας ὡς ὑδρωπιῶντος οἰδήματα τοῦ τε ἤτρου 
φλεγμονὴ καὶ δι’ αἰδοίου σηπεδὼν σκώληκα 
γεννῶσα, πρὸς τούτοις ὀρθόπνοια καὶ δύσπνοια 
καὶ σπασμοὶ πάντων τῶν μελῶν, ὥστε τοὺς 
ἐπιθειάζοντας ποινὴν εἶναι τὰ νοσήματα λέγειν. 
ὁ δὲ παλαίων τοσούτοις πάθεσιν ὅμως τοῦ ζῆν 
ἀντείχετο, σωτηρίαν τε ἤλπιζεν, καὶ θεραπείας 
ἐπενόει. διαβὰς γοῦν τὸν ᾿Ιορδάνην τοῖς κατὰ 
Καλλιρόην θερμοῖς ἐχρῆτο: ταῦτα δὲ ἔξεισιν 
μὲν εἰς τὴν ᾿Ασφαλτῖῦτιν λίμνην, ὑπὸ γλυκύτητος 
08 

[. 
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ἘΘΟΙ ΕΒΤΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΘΤΟΒΎΥ, 1. νιπι. 6-10 

Ὀυτγπίηρ ΠΟ ἢ πὶ νγὰβ ἱπουθδβίηρ' ἢἷθ ον] ρΠρΗῦ, 
Δα δ ἀνὰ] ἀθϑῖτα ἴου πουχϑητηθηΐ, νυ ΐοῃ οου]Ἱᾷ 
ποῦ Ὀ6 τοἱηϊδιουα ἴο, δηα υἱοογαίίοι οὐ {πὸ ἰπ θϑίϊηθβ, 
δα ΘΒΡΘοΙ ἢν ἀνία] ραΐῃ ἴῃ ὑπΠ6 οοοη, ἀπ ἃ τηοϊβὲ 
Δα ἐγαπβραγεηΐ ἀἸΌΡΒΥ ἴῃ ἢΐ5 δῦ ; βἰγηῖαν ἴοο νγὰβ 
ΔῊ ἱπῆατητηδίίζοη οὗ {πε Ὀ]Δ θυ, πα ονεη τηογιϊβοα- 
ἰΐοπ οἵ {π6 ρϑηϊα]β Ὀγθθαΐῃρ γοσηβ. ὙΠΟΥΘ τγ85 
4150. ἃ 5}11}1 δοοοϊογαϊίοι οὗ ἢΐβ Ὀγθαιῃίηρ,, ἀπ {Π18 
γγὰ5 ΨΕΥῪ οἴεηβῖνα ἔτοπὶ ἐπε παίασε οὐ ὑπῸ ἀἰβομαγρε 
ἃπα γαρίαἰτγ οὗ ἢἰβ Ὄγεαῖῃ. Ἠδ νψὰβ οοῃνυ]βθα ἴῃ βνοὺν 
Ῥαυτὺ νι} 1Ἰηΐο] γα 0] 6 βανουϊγ.; Τὰ ἰὑ νὰ. 5814 
Ὀν ποθ ψῆο Ἰοοκεαᾶ οἱ, δῃᾶ παᾶὰ πὲ ψίβάου ἰὸ 
ῬΙΟΠΟΌΠΟΘ Οἢ ὕπεβα ὑπίηρβ, ὑπαὺ ρα νγὰβ Ὄβχδοίϊηρ 
{Π15 Ῥβηδ νυ ἴτοσα {Π6 Κίπρ' ἴοῪ ἰδ ταδὴν ἱτηρί οἰϊθβ.ἢ 

Τῆς νυῖτευ τηθηὐοηδα ἀρονε ρἶνϑα ὑΠ15 δοοουηὺ ἴῃ 
ἴῃς ἰγϑαύβε αποίεά, ἀπά ἴῃ ἐπε βεοοηα Ροοῖκ οὗ ἐπε 
«]ογυϊδὰ ἤγαγ5 ἢθ σίνεβ ἃ βίτηθίαν ἐὑγδαϊίοη, νυϊϊηρ; 
ἃ5 [Ό]]ΟνΒ : 
“ΤΉΘη {Π6 ἀΐβθαβα βργεδα ἐῃτοιυρ Ηἷβ ΠΟ] 6 Ροάγ, 

Δα αἰϊδοκοα δδοὸὴ ρᾶῦὺ ψῖΐῃ αἀΐνειβ βυβουίηρο, 
ΤῊ ἕδνα τοβθ, ἔποσα τγὰβ ἰπ το θυ θ]6 ἰξοῃίπρ οὗ {πΠῸ 
ὙγΠ0]6 βυγέαοαθ, ᾿ποθϑϑδηὺ ρδΐη ἴῃ ἐπ6 οοΐοπ, ἷβ ἔδοῦ 
ὙΘΥΘ ΒΎΟ ΘΠ 85 που Ρἢ ψΊῈ ἀγόρϑυ, ἔμ 6 νγἂβ ἱπῆδτη- 
ταδίϊοη οἵ {π6 Ὀἰδααεδυ, ἀπ σαπρύθης οὗ {πΠ6 ρσοηΐτα]β, 
Ὀγδβαϊπρ' γούτηβ. [πὶ δἀάϊίΐοη ἕο {Πϊ5, μἷβ. Ὀγβαιῃϊηρ' 

γ)ὰ85 απο] ἀπα ἱπηροββίθ]ς ἴξ μ6 Ιὰν ἄονη, δπὰ 
ὑπεῦ 8 ὙγΕ 6 ΒΡΆΞΤΩΒ ἴῃ ΘΥΘΥῪ ᾿π}, 50 ὑπαῦ [Π6 ἀἰνίπεβ 
Βα ὑπαὺ ἢἰβ 1ΠΠπ|685 νγὰβ ἃ ρα ηἰβῃτηθηῦ. Ὑεὺ ἐπουρἢ 
6 νγὰβ βίγαρρ)πρ ἢ 5Ό 0 ἢ ουθαῦ βιουηρ μ6 5.1] 

οἷσπρ ἴο 16, Πορίηρ ἴον θα ἀπα ὑμίηκίηρ οὗ 
οατα. 80 Π6 ογοββεᾶ {ῃ6 Ψογάδῃ απ ἰοοῖκ ἐῃε ψγϑιτα 
Ῥαΐῃ5. αὖ δ] ποῦ το ἢἤον ουὐὐ ἱπῖο ἐμ Πεοδᾶ 

1 Τὴ6 ατεεῖκ οὗ Ειβθ᾽ι15. βθοιὴ5. ἱπηροβϑίθ]θ, θαὲ ἐπα ἐδχὲ 
ΟΥ̓ Φοβθρῃιβ 18 Ρ]αίποσ, ““ὉΟην βίου νγὰ8 ἴῃ ΘΥΘΙῪ {ΠῚ}, 
Δα α!ηρ ᾿πἰο γα Ὁ]6 βονουϊεν."ἢ 
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οβθρῃ. 8.1. 
1, θ02 

σόοβορῆ. 4.1. 
17, 187. 191 

πε 

ΕΌΒΕΒΙΠΒ 

δέ ἐστι καὶ πότιμα. δόξαν ἐνταῦθα τοῖς ἰατροῖς 1 
ἐλαίῳ θερμῷ πᾶν ἀναθάλψαι τὸ σῶμα χαλασθὲν 
εἰς ἐλαίου πλήρη πύελον, ἐκλύει καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς 
ὡς ἐκλυθεὶς ἀνέστρεψεν. θορύβου δὲ τῶν θερα- 
πόντων γενομένου, πρὸς μὲν τὴν πληγὴν ἀἁ ἀνήνεγκεν, 
εἰς δὲ τὸ λοιπὸν ἀπογνοὺς τὴν σωτηρίαν, τοῖς τε 
στρατιώταις ἀνὰ δραχμὰς πεντήκοντα ἐκέλευσεν 
διανεῖμαι καὶ πολλὰ χρήματα τοῖς ἡγεμόσι καὶ 
τοῖς φίλοις. αὐτὸς δ᾽ ὑποστρέφων εἰς Ἱεριχοῦντα 1 
παραγίνεται, μελαγχολῶν ἤδη καὶ μόνον οὐκ 
ἀπειλῶν αὐτῷ τι τῷ θανάτῳ" προέκοψεν δ᾽ εἰς 
ἐπιβουλὴν ἀθεμίτου πράξεως. τοὺς γὰρ ἀφ᾽ 
ἑκάστης κώμης ἐπισήμους ἄνδρας ἐξ ὅλης ᾿Ιουδαίας 
συναγαγὼν εἰς τὸν καλούμενον ἱππόδρομον ἐκέ- 
λευσεν συγκλεῖσαι, προσκαλεσάμενος δὲ Σαλώμην Ι 
ἐν ἀρρρονο: καὶ τὸν ἄνδρα ταύτης ᾿Αλεξᾶν 
᾿ ἔφη ᾿᾿Ιουδαίους τὸν ἐμὸν ἑορτάσοντας 
δένει, δύναμαι δὲ πενθεῖσθαι δι’ ἑτέρων καὶ 
λαμπρὸν ἐπιτάφιον σχεῖν, ἂν ὑμεῖς θελήσητε 
ταῖς ἐμαῖς ἐντολαῖς ὑπουργῆσαι. τούσδε τοὺς 
φρουρουμένους ἄνδρας, ἐπειδὰν ἐκπνεύσω, τάχιστα 
κτείνατε περιστήσαντες τοὺς στρατιώτας, ἵνα 
πᾶσα ᾿Ιουδαία καὶ πᾶς οἶκος καὶ ἄκων ἐπ᾽ ἐμοὶ 
δακρύσῃ. ᾿ καὶ μετὰ βραχέα φησίν “αὖθις 1 
δέ, καὶ γὰρ ἐνδείᾳ τροφῆς καὶ βηχὶ σπα- 
σμώδει διετείνετο, τῶν ἀλγηδόνων ἡσθεὶς φθά- 
σαι τὴν εἱμαρμένην ἐπεβάλλετο: λαβὼν δὲ μῆλον, 
ἤτησε καὶ μαχαίριον: εἰώθει γὰρ ἀποτέμνων 
ἐσθίειν: ἔπειτα περιαθρήσας μή τις ὁ κωλύσων 
αὐτὸν εἴη, ἐπῆρεν τὴν δεξιὰν ὡς πλήξων ἑαυτόν. 
ἐπὶ δὲ τούτοις ὁ αὐτὸς ἱστορεῖ συγγραφεὺς 1 
ἕτερον αὐτοῦ γνήσιον παῖδα πρὸ τῆς ἐσχάτης 
το 



ἘΟΟΙ ΕΒΙΑΘΤΊΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, 1. νπῖ. 11--1ὅ 

5εα Ραὺ αὔθ ϑυεοὺ δῃᾶ ἀνίηκαρ]ο. ΓΠοτα ἰδ νγὰ5 
ἀδθοϊάεα Ὀγ Πἴ5 ρῃγϑίοίαπβ το ναυτη τ Πἰ8. γΠΟ]6 θΟΟΥ 
ἢ Ποὺ οἱ] Ὀγ Ἰοὐυπρ' 1 ον ἰπΐο ἃ τὰ {1} οὗ οἹ], 

ΟΡαΐ Πα οο]]αρβεα ἀπα ἐὰυπθα ἀρ ἢἷβ ἐγεβ 85. ἐπουρἢ 
ἅγίηρ. ιβίθσραποθ. ἀγοβθ διηοηρ τῃ6 αἰξοπαάδηία 
Πα Πα οἄτηθ6 Ὀδοὶς ἴο ἢἰβ βυβενίηρθ, θα ἴον τῃ6 

βαΐυστα σὰνθ ἃρ Βορε οὗ ουὑγτε ἂπᾶά ογταεγεα ἤν 
 γδοῆτηδϑ ϑδοὴ ἰο Ρὲ ἀϊϑισιθαϊεα ἴο {π6 βο] θυ ἀπα 

ΤΩῸΟΙ ΓΠΟΏΘΥ ἴο ὑπθ ΘΌΨΘΥΠΟΙΒ ἃΠ6] Πῖ5. ἔτ 6 πᾶς. 
Ης ἐπδη τοϊαστηδά πα γοδοπῃδα « ουίομο, [ἃ]] οὗ τη θ]δη- 
ΘΠΟΙΥ ἀπᾶ βοδγοοὶν ταίγαϊηίηρ ποτα {π6 ἰῃγθαὺ οὗ 
βοῖά6. Βαυὺ Πε σαϊπϑα βιγεπρὶῃ δποιρ ἴο Ρ]Ϊδη Θ᾽ 6 
ΤΟΥ͂Θ. ΘΧΘΟΥΔΡΙῈ οΥἷπιθ ; ἴὉγ Π6 Ῥιουρηῦ τορούθον 
ἀπε ποΐδθ]θ5 ἔγοτα θυθΥῪ ν Παρ ἔγοτη 4}} {πάαθὰ ἀπ 
οομητηδηπθα ὑπο το Ὀ6 5ῃπὺῦ ρΡ ἰπ {Π6 50-6 816 
Ηἱρροάτοιηθβ. Ηδ {ῃδῃ βυμημηοπθα ϑίουηθ, ἢΐ5 βίβῦθυ, 
δα Ποὺ Βυβρθαπα, ΑἸοχαβ, δπα βαϊα, “1 Κπονν παῖ 
ἐπα 96ν8 ΜΠ] σο]ερνυαΐθ τῶν ἀθαῖῃ ὙΠ} ἐαδενι ἐν, 
Ῥαΐῦ 1 οδῃ θ6 τηουτηθα ὈΥ οὐμοῖβ πᾶ Πᾶνε ἃ 5ρ[6παϊὰ 
ξπποταὶ 1 γοὰ ἅτ ψἹΠπρ ἕο Δατη ἰβίθυ τὴν ΘΟΙ- 
τηδηᾶ5. ϑ5'Γδὐΐοι βο]άϊθυβ ἀυοιιπα ὑπ 656 τηθῃ ὙΠῸ 8Γ6 
Βῃπὺ Ὁρ, δηα ἃ5 β00ὴ ἃβ 1 δχρίγε ΚΠ ὑπθπὶ ψ ὉΠ 4}} 
βρεϑᾶ, ἐπαὺῦ 411 Ψ}1ᾶἀθὰ ἀπα ονουν Ποῖδ6 τηδΥ ῈῈΡ 
ΟΥ̓́ΕΓ τῃ6 δνεὴ ἀραϊπϑὺ ἰζ8 ψ}}}.  ΑΠΕΥ ἃ 1Π{{|Ὸ 
Φόοβερμαβ βαγβ: “ [ἴοὺ οἢ, τδοκθα ὈΥ ἰδοκ οὗ ἴοοὰ 
Δ Πα ἃ οοηναΐοῖνε οουρ, {Π6 ραΐπβ ΠῈ [6]Ὁ υτρεαᾶ Πίτα 
ἴο δηϊοῖραϊε ἕαϊθ. Ηδ ἴοοῖς πῃ ΔΡΡΙ6 ἀπά αϑκβα ἔῸυ 
ἃ Κηϊξα, ον Ὁ νγὰβ ὶβ συβύοτη ἴο ρ66] 1Ὁ ἀπα δδΐ ἰὕ. 
ΤΠεπ, Πανίηρ τὰγηθα τουηά, 1οϑὺ ἐποτθ 5ῃου]α θ6 
ΔΩΥ ἴἰο ργενεπὶ Πῖπι, μ6 ταϊβθα Πἰβ τἱρηῦ παπᾶ δβ5 τέ 
6 ψεῦε ροίηρ ἴο βδ'δρ Πίνηβο! "ἡ Μογθονϑὺ, ἐῃθ 
βᾶτηθ ἰδίου ταῦθα ὑπαῦ μ6 ογάθυθα ὉΠ6 τηυγοΥ 
οἵ ἀπούπου Ἰορὶτἰτηαΐθ βοὴ θοΐοστα {Π6 οπὰ οὗ ἢῖ8 16, 

11 



ΠΝ: 1, 664. 

Μαῦυ. 3, 19. 
90 

Μαῦῦ. 2, 22 

1λικρ 8,1 

ΦΤΌΒΘΡΗ. 4.1]. 
18, 82, 38. 86. 
89 

ΕΌΒΕΒΙΤΙ 

τοῦ βίου τελευτῆς, τρίτον ἐπὶ δυσὶν ἤδη προ- 
ανῃρημένοις, δι᾽ ἐπιτάξεως ἀνελόντα, παραχρῆμα 
τὴν ζωὴν οὐ μετὰ σμικρῶν ἀλγηδόνων ἀπορρῆξαι. 
καὶ τοιοῦτο μὲν τὸ πέρας τῆς “Ηρῴδου γέγονεν 1 
τελευτῆς, ποινὴν δικαίαν ἐκτίσαντος ὧν ἀμφὶ 
τὴν Βηθλεὲμ ἀνεῖλεν παίδων τῆς τοῦ σωτῆρος 
ἡμῶν ἐπιβουλῆς ἕνεκα: μεθ᾽ ἣν ἄγγελος ὄναρ ἐπι- 
στὰς ἐν Αἰγύπτῳ διατρίβοντι τῷ ᾿Ιωσὴφ ἀπᾶραι 
ἅμα τῷ παιδὶ καὶ τῇ τούτου μητρὶ ἐπὶ τὴν ᾿Ιου- 
δαίαν παρακελεύεται, τεθνηκέναι δηλῶν τοὺς ἀνα- 
ζητοῦντας τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. τούτοις δ᾽ ὁ 
εὐαγγελιστὴς ἐπιφέρει λέγων “᾿ ἀκούσας δὲ ὅτι 
᾿Αρχέλαος βασιλεύει ἀντὶ “Ἡρῴδου τοῦ πατρὸς 
αὐτοῦ ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν" χρηματισθεὶς δὲ 
κατ᾽ ὄναρ ἀνεχώρησεν. εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας. 

ΙΧ. Τῇ δ᾽ ἐπὶ τὴν ἀρχὴν μετὰ τὸν “Ἡρῴδην τοῦ 
᾿Αρχελάου καταστάσει συνάδει καὶ ὁ προειρημένος 
ἱστορικός, τόν τε τρόπον ἀναγράφων, καθ᾽ ὃν ἐκ 
διαθηκῶν “Ἡρῴδου τοῦ πατρὸς ἐπικρίσεώς τε 
Καίσαρος Αὐγούστου τὴν κατὰ ᾿Ιουδαίων βασιλείαν 
διεδέξατο, καὶ ὡς τῆς ἀρχῆς μετὰ δεκαέτη χρόνον 
ἀποπεσόντος οἱ ἀδελφοὶ Φίλιππός τε καὶ ὁ νέος 
Ἡρῴδης ἅμα Λυσανίᾳ τὰς ἑαυτῶν διεῖπον τε- 
τραρχίας. 

" 

ὦ: ὃ αὐτὸς ἐν ὀκτωκαιδεκάτῳ τῆς ᾽Αρχαιο- 3 
λογίας κατὰ τὸ δωδέκατον ἔτος τῆς Τιβερίου 
βασιλείας (τοῦτον γὰρ τὴν καθ᾽ ὅλων ἀρχὴν 
διαδέξασθαι ἑπτὰ ἐπὶ πεντήκοντα ἔτεσιν τὴν 
ἡγεμονίαν “ἐπικρατήσαντος Αὐγούστου) Πόντιον 
Πιλᾶτον τὴν ᾿Ιουδαίαν ἐπιτραπῆναι δηλοῖ, ἐνταῦθα 
δὲ ἐφ᾽ ὅλοις ἔτεσιν δέκα σχεδὸν εἰς αὐτὴν παρα- 
μεῖναι τὴν Τιβερίου τελευτήν. οὐκοῦν σαφῶς 8 
ΤΥ 



" ἈΝ ΟΟΙΕ ΘΤΑΘΤΊΙΟΑΡ ΗΙΘΤΟΒΎ, 1. νει. 15---ἰχ. 8 

χηδκίηρ μα ἐπίτὰ ἴῃ «ἀάϊίίοπ ἴο ἐπε ἔνγο οὐμθὺβ 
Δἰνοδαγ ρὰὺ ἴο ἀδθαΐ!, ἃπα ἱπητηθάϊαίοὶν σαν ἃρ 
Β15 {|ε, ἔουῃ ὈΥ ργθαῦ ἀρόῃμυ. ϑ'θοῃ ψγὰ5 ὑπ6 ἐπα οὗ 

Ηειοά : Πδ ραϊὰ ἃ }πδὲ ρεπαὶν ἔου ἐπε μη] άγθη ἐπα 

Β6 τηυταοτεα αὖ Βείῃ] ποτα ἴον ἴῃ 6 βακα οὔ ἢΐβ ρ]οὺ 

δραϊηδὺ ΟἹ ϑνίοισ. ΑΥ̓ΟΥ ὑΠ|5. ἂπ ΔΠΡῈ] ἀρρθαγεα 
ἴῃ ἃ ἀγϑᾶχῃ ἴο Φόβθρη, νηο νγὰβ βίδυτηρ ᾿ῃ Εργρῦ, πα 

 ΟΙΤΔ Πα 64 Πίτη ἴο γαύασῃ το {πᾶάδθὰ τὶ ὑΠ6 οὨ1]α 

δα ἰ5 τηούθεσυ, ἀπα δηποιπορα ὑπαῦ ἔμοθα το βουρῆηῦ 

{με 1πἴ6 οἵ π6 110016 οὨΠ]Πἃ ψεσα ἀθδα. Τῆαε Ἔναηρε]βὺ 
οοπ ϊπιι885 ὈΥ βαγίπρ, “Νονν θη Πα Ποαιὰ ἐπαΐ 
Αὐόἤδίδιιβ νγὰ5 Κίηρ' ἴῃ ἐπε τόοτὰ οἵ Ηογοα ἢΐ5 ἔδίμου, 

6 νγὰβ αἴγαϊα ἴο ἀδραγὺ ἔποσθ, δῃᾷ, θεΐπρ' νγαυπϑα ἴῃ 

ἃ ἄγϑδχη, τουϊτϑα ἴο {πὸ αἰδίχοῖβ οὐ 4111 66.᾿ 

ΙΧ. Τῆς Πιβιογίδη δἰγεδαν ταθηὐοπθα οουγοθογαΐαβ 

πε δοοθϑϑίοη ἴο ρονοὺ οἵ Αὐομῃοϑίαυθ αἴδον Ηδτγοα, 
ἀεδβουϊίηρ Βοὰμ ἐπε αν ἴῃ ψμΐο 6 βυοοοοαεᾷ ἴο 

πθ Κίπράοτα οἵ ἐπε 968 ὈΥ ὑπε ὑδβίδιηθηβ οὗ 

Ἡετοά ἢΐ5 ἔδίμου ἀπα ἐπε ἀδοϊβίοη οἵ ὕδθβαν Απριβίι, 

8Πα μουν, θη Πα [6]] πτῸπὶ ῬοΟνΟΥ Αἰου [θη γϑαγ8, 

Πῖ5. Ὀγούμουβ ῬΏΠΙΡ ἀπά ἐπε γουηρον Ηδτοα, ἐοροίῃοῦ 
ἢ Γ, γϑαηΐδαβ, δατηϊηϊο θυ εα ὑπο ῖν οὐγῃ ἐδ γα 165. 

Ιη ἐπα εἰρμίθθητῃ θοΟΚ οὔ {πῸ6 “Τπέφιιέλο5 ὑΠγ6 βᾶτηθ 

Φόβαρμι5 Ἔχρ αἷμ πον Ρομέϊιβ ῬΙ]αὺα νγὰβ ρίνθῃ {Π6 

δατηϊηϊδιγαίύΐοη οὗ Τὰἀἀθ6ὰ ἰπ ἐπα ὑνε! ἢ γεν οὗ 

ΤΙθεσαβ. (Ὁγ μα Πδᾶ βυοοοοάδα ἴο ππίνουβαὶ βονα- 

τοϊρηΐν αἴτεον Αὐριυβίιβ μα Πο6]αὰ ἐπε σονεγῃτηθηΐ 
ἴον ἢν θεν γ6815), ἃηα ἴῸγ ἴδῃ ψΠ0]6 γϑαῦβ ΠῈ 

τΤοτηδἰ 6 α ἴῃ οἵἥοσ, αἰσηοϑὺ ἀπ }} {πΠ6 ἀδαιῃ οἵ ΤΊ υῖα5. 
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[κῸὸ 8,1 

1λΚθ 8, 28 

Ικ|κο, 8,2 

ΕΌΒΕΒΙΤΒ 

ἀπελήλεγκται τὸ πλάσμα τῶν κατὰ τοῦ σωτῆρος 
ἡμῶν ὑπομνήματα χθὲς καὶ πρῴην διαδεδωκότων, 
ἐν οἷς πρῶτος αὐτὸς ὁ τῆς παρασημειώσεως 
χρόνος τῶν πεπλακότων ἀπελέγχει τὸ ψεῦδος. 

“- 3 Δ 

ἐπὶ τῆς τετάρτης δ᾽ οὖν ὑπατείας Τιβερίου, ἣ. 
γέγονεν ἔτους ἑβδόμου τῆς βασιλείας αὐτοῦ, τὰ 
περὶ τὸ σωτήριον πάθος αὐτοῖς τολμηθέντα περι- 
ἔχει, καθ᾽ ὃν δείκνυται χρόνον μηδ᾽ ἐπιστάς πω τῇ 
᾿Ιουδαίᾳ Πιλᾶτος, εἴ γε τῷ ᾿Ιωσήπῳ μάρτυρι 
χρήσασθαι δέον, σαφῶς οὕτως σημαίνοντι κατὰ 

Ἁ - ᾽ “ Ἁ “ Ἁ ΄ τὴν δηλωθεῖσαν αὐτοῦ γραφὴν ὅτι δὴ δωδεκάτῳ 
ἐνιαυτῷ τῆς Τιβερίου βασιλείας ἐπίτροπος τῆς 
Ἴ ὃ ἤ ς Ἁ Τ , θί Π λᾶ ουδαίας ὑπὸ Τιβερίου καθίσταται Πιλᾶτος. 
ἝΝ ΙΔ Ὁ ᾿ ΄ Ἁ 44 Ν ᾿Ὶ ϑ λ Ά . Ἐπὶ τούτων δὴ οὖν, κατὰ τὸν εὐαγγελιστὴν 

ἔτος πεντεκαιδέκατον Τιβερίου Ἰζαίσαρος ἄγοντος 
τέταρτον δὲ τῆς ἡγεμονίας ἸΠοντίου [ΤΠιλάτου, τῆς 

“- . 

τε λοιπῆς ᾿Ιουδαίας τετραρχούντων ᾿Ηρῴδου καὶ 
Λυσανίου καὶ Φιλίππου, ὁ σωτὴρ καὶ κύριος 
« -“" 3 “- ε ᾿Ὶ “- “ Ε , 

ἡμῶν ᾿Ἰησοῦς ὃ Χριστὸς τοῦ θεοῦ, ἀρχόμενος 
«ς . 3 “ ΄ ἈΕῚ δ ΩΝ ,ὔ ΄ ὡς εἰ ἐτῶν τριάκοντα, ἐπὶ τὸ ᾿Ιωάννου βάπτισμα 
παραγίνεται, καταρχήν τε ποιεῖται τηνικαῦτα τοῦ 
κατὰ τὸ εὐαγγέλιον κηρύγματος. 

᾿ εἶ ἈϑωὉ ς ,ὔ Ἁ ᾿ Υ “-“ 

Φησὶν δὲ αὐτὸν ἡ θεία γραφὴ τὸν πάντα τῆς 
διδασκαλίας διατελέσαι χρόνον ἐπὶ ἀρχιερέως 
ἌΑ Ἷ ᾿ .-7 “ -Ψ Ἁ ᾿ “-“ ν᾿ ννα καὶ Καϊάφα, δηλοῦσα ὅτι δὴ ἐν τοῖς μεταξὺ 

1 ΤῊς ψογὰᾷ ἰγαπϑιαἰθα “στϑρουὶβ " ἰδ ϑοὰ οἵ οὔὲοϊαὶ 
ἀοοσιατηθηΐβ, 500} ἃ5 ἰπθ “οέα Ρίϊαϊὶ οἸαϊνηρα ἴο θὲ: {π6 
Τιαἰΐηῃ ἰ5. σοηιπιθηίανὶἠ----νγ6 }} πον ἔχοι 8 86 Ὁ (ὐδοδαῦ, 
ΤῊς 4εία Ῥίϊαξἑέ πον οχίαπὲ ἀτὸ ΟἨν βεϊαπ ἔουρουῖοβ οὗ ὑπ- 
οουίαϊη ἀαῖθ. ὙΠοβα ἰὸ ννῃΐϊσῃ Ἐπιβθθίιβ τϑῖθυβ σοσα πϑαίμθῃ 

᾿  ογρογῖοβ ἱπιτοδιοοᾶ ἴθ ἐπα ἐϊπηθ οὗ ἔπς στθαὶ ρϑυβθουεοη 
ππάθν Μαχίπιΐῃ. 

2. ἘΠΙΒΘ Ὀτ15 τϑοϊζοπβ ἔπ6 Ὀαρ ϊθπι οἵ ΟἩυἰδὲ α5. τα κῖπρ' ρίασθ 
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ἘΟΘΟΙ,ΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ἨΙΒΤΟΆΒΥ, 1. τχ. 8-- χ. 2 

50 ἐπαὶ ἔπουα 15. οἴθαῦ ρτοοῦ οἵ {πε ἔουρονυ οἵ ἐποβα 
ὙΠῸ ΤΘΟΘΠΤΥ ΟΥ̓ ΤΟΥΤΊΘΥν Πᾶνα ἰδϑυθα ἃ β6υῖθθ. οἵ 
Ῥηαΐε᾽Β Κδρουῖβ  ἀρουὺῦ Οὐὐ ϑανίουγ; ἴον ἴῃ {ποῖα 

ἐπε ἀκίεβ ππθηὐοπεα οοηνίοὺ ὑπΠῸ ἔουροῦβ οὐ απίτατῃ. 
ΤΥ τοϊαΐθ ἐμαῦ με οὐἴμης οἵ {π6 ϑανίοιν᾽ 5 ἀθαῦῃ 

ᾷ Ο6}1] ἴῃ {πα Τουτὶ σομβαϊϑηρ οἵ ΤΊΡοσῖαβ, σΒῖο ἢ 
γγὰ5 Π6 βϑνεηΐῃ γϑὰν οἵ ἢ τεῖρῃ, θαΐ αὖ' ὑπαὺ {ἰτηθ 

ἴῦ Βαβ θθϑη 5ῆονῃ ἐπαὺ ΡΙ]αΐα νγὰβ ποὺ γεῖ ἴῃ σπᾶτρα 
οἵ Ψπάδθα, 1 ΨΦοβαρμαβ τὰν Ὀ6 5686 ἃ5 ἃ νη 688, 
ον 6 οἰθαυν 5ῆονϑ, ἴῃ ὑπ6 υυϊθπρ' αποὐθα ἔγοπη Πΐτὴ 
ἅθονθ, ὑπαὲ Ὁ νγὰβ δούιδ!]ν ἴῃ ὑπ ὑνε! ἢ γεᾶν οὗ {Π6 

᾿χεῖρῃ οὗ ΤΊΡουίαβ. ὑπαὶ Ρ]αΐε ννὰβ ἀρροϊηϊεα ρτο- 
οὐγαῖοΥ οἵ “πάαθὰ Ὀγ ΤΊΡουῖαβ. 

Χ, Ι͂Ὼ ἐπα {ΐπης οἵ {π686 στα]οῦθ ὑπ θη, δοσογαϊηρ' ἴο 
ὑΠ6 δνδηρο δι, ποθὴ ΤΊ Ρουα5. Οδαβαυ νγὰ8 ἴθ {Π6 
δέθοπίῃ γϑᾶν οὗ ἢϊβ γεῖρῃ ἀπ Ῥοηῃέίϊι5 ΡΙ]αΐθ {Π6 
δου οὗἉ ἢἰ5 ρονευπουβῃίρ, ἀπά Ηδτοά, 1 γβαηΐαβ, ἀπά 
ῬΗΠΡ ψοτα ἐθίγαγοῃβ οὔ ὑπ γοϑὺ οὔ Ψπάδϑα, στ Θαν του Σ 
ἃ πα Τιογτά, «}6θὰ5 ἐπε ΟΠ γῖθὶ οἵ ἀοα, “᾿ θερὶπηΐϊηρ ἴο 
Ὅὲ ἀδϑουΐ ἐῃϊγὲν γεδῦβ οἱ α,᾽᾿ οατὴθ ἴο {πΠ6 Ὀαρίίδτη οὗ 
ΨΦόΠη δηα ἔμποσα θθρδη ἔπ ῥγοοϊατηδίίοη οἵ ὑπ6 ρο5ρ6}.3 

ΤῊὴς αἰνίπε ϑουϊρίυσε βᾶγ5 ἐπαὺ ἢ οοιηροἰθα 
π6 ψΠο]ς ἐΐτηθ οἵ Πῖβ. ἐεδοῃΐπρ' νῃ116 Αππαβ πα 
(δίαρμα ψοῖθ Πρ ρυϊθϑὶ,32 βῃονίηρ ὑπαῦ {ῃ6 

ἰπ {πὸ Πέθαπὶῃ γϑὰγ οὗ ΤΊ τῖπιθ, ἀδιϊπρ' ΠΪ5 Δοσθββίοη ἔΓΟΠῚ 
ἐπα ἀδαίῃ οὗ Απραβίβ. Α5 Πα νγὰβ ἔθη ἴῃ ἢΪ5 ἐπ γε ϊθὶ ἢ νὰν 
ἢδ νψγὰβ θοσπ ἴπ ἴῃς ἔουτέγ-ϑθοοπαᾶ γϑὰῦ οἵ Απριβἕαβ, Γοασίθθη 
γ6αγ85 θεΐοτγε ἢἰβ ἀβαίῃ. ΤῊΐϊβ 15 ἐης τεοκοπίηρ οἵ ἄτηθ Κπόνγῃ 
8.5 ἴῃς ΟΠ νβιϊδη ετα (866 Ρ. 46). 

3 ΤῊ βἰηριϊαν “ ΠΙρὴ Ρῥυϊοϑὲ "ἢ ἴθ. βοιηθνῃαὺ ΠΆΥΒΠΟΥ ἴῃ 
ἘΣ ΠΡΊ5η ἐπαπ ἰπ τρεῖς, Ὀυΐ τορυθβεηΐβ ἐπα ἔαοὶ ὑπαΐ Δοσογαϊηρ᾽ 
ἐο εν 5 οπδίομι ἔμθτα νγὰθ πον τηοτα ἴμ8η οΠ6 ΠΙΡῊ Ρυϊθϑὲ 
δὲ ἴπῈ βᾶπὶθ {ἶϊπηθ. [λικο᾽ 5 βἰαϊθειηθπὶ βθοῖηβ ἰὸ σοπίγδαϊοὶ 
ἐπῖ5 ἕαςὶ, ἀπα Ἐπιβαπι5. ἐγῖθβ οὸ θχρ]αίη ἰἃ Ὀν ἱπιθγργείϊπρ' ἐπ 
αἰ δσαϊε Ῥῆγαβα 85 τηϑαηΐπρ {πΠ6 ροτῖοα Ὀοΐνγεθη ἐπε ΠΙΡἢ 
Ῥυϊεϑίποοαβ οὗ Αππαβ πα (ὑδίαρ 88. 
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ΦΌΒΘΡΗ, 4.1]. 
18, 84, 86 

Μαΐί. 26, 8. 
δῚ 
θόομη 11, 49 
Φομη 18, 18. 
24, 28 

ἘΌΒΕΒΙΤ5 

τῆς τούτων ἔτεσιν λειτουργίας ὁ πᾶς τῆς διδα- 
΄“- 3 7 σκαλίας αὐτῷ συνεπεράνθη χρόνος. ἀρξαμένου 

μὲν οὖν κατὰ τὴν τοῦ Αννα ἀρχιερωσύνην, 
μέχρι δὲ τῆς ἀρχῆς τοῦ Καϊάφα παραμείναντος 
οὐδ᾽ ὅλος ὁ μεταξὺ τετραέτης παρίσταται χρόνος. 
τῶν γάρ τοι κατὰ τὸν νόμον ἤδη πως καθαιρου-. 

’ὔ Ε ᾽ , - ,ὔ ν φ ὃ Ἀ ,ὔ μένων ἐξ ἐκείνου θεσμῶν, λέλυτο μὲν ᾧ διὰ βίου 
καὶ ἐκ προγόνων διαδοχῆς τὰ τῆς τοῦ θεοῦ θερα- 
πείας προσήκοντα ἦν, ὑπὸ δὲ τῶν Ῥωμαϊκῶν 
ς ,ὔ ΝΜ ΝΜ ᾿Ὶ 3 ᾿ ᾿ ἡγεμόνων ἄλλοτε ἄλλοι τὴν ἀρχιερωσύνην ἐπι- 
τρεπόμενοι, οὐ πλεῖον ἔτους ἑνὸς ἐπὶ ταύτης. 
διετέλουν. ἱστορεῖ δ᾽ οὖν ὁ ᾿Ιώσηπος τέσσαρας 
κατὰ διαδοχὴν ἐπὶ Καϊάφαν ἀρχιερεῖς μετὰ τὸν 
Ἄνναν διαγενέσθαι, κατὰ τὴν αὐτὴν τῆς ᾿Αρχαιο- 

, Ἁ -: ἤ , {{ Ε ’ὔ λογίας γραφὴν ὧδέ πως λέγων “Ὧ Οὐαλέριος 
ρᾶτος, παύσας ἱερᾶσθαι ἤΑνανον, ᾿Ισμάηλον 

ἀρχιερέα ἀποφαίνει τὸν τοῦ Φαβι, καὶ τοῦτον 
} 3 ΕἸ Α 7 3 ΄ὔ ᾿Ὶ δὲ μετ᾽ οὐ πολὺ μεταστήσας, ᾿Ἐλεάζαρον τὸν 

᾿Ανάνου τοῦ ἀρχιερέως υἱὸν ἀποδείκνυσιν ἀρχ- 
ιερέξέαβ. ἐνιαυτοῦ δὲ διαγενομένου καὶ τόνδε 
παύσας, Σίμωνι τῷ Καμίθου τὴν ἀρχιερωσύνην! 
παραδίδωσιν. οὐ πλέον δὲ καὶ τῷδε ἐνιαυτοῦ 
τὴν τιμὴν ἔχοντι διεγένετο χρόνος, καὶ ᾿Ιώσηπος, 
«ς ᾿ “..0 , “' ᾽ “7 ᾽ - , ὁ καὶ Καϊάφας, διάδοχος ἦν αὐτῷ. οὐκοῦν 
ὃ σύμπας οὐδ᾽ ὅλος τετραέτης ἀποδείκνυται 
τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν διδασκαλίας χρόνος, 
τεσσάρων ἐπὶ τέσσαρσιν ἔτεσιν ἀρχιερέων ἀπὸ 
τοῦ ἴἤΑννα καὶ ἐπὶ τὴν τοῦ Καϊάφα κατά- 
στασιν ἐνιαύσιον λειτουργίαν ἐκτετελεκότων. τόν 
γέ τοι Καϊάφαν ἀρχιερέα εἰκότως τοῦ ἐνιαυτοῦ, 
καθ᾽ ὃν τὰ τοῦ σωτηρίου πάθους ἐπετελεῖτο, 
τοῦ εὐαγγελίου παρεσημήνατο γραφή, ἐξ ἧς καὶ 
δ Σ 
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δ το". ἘΟΟΙΕΒΙΑΒΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, 1. χ. 4.6 

ὙγΠ0]6. ἐϊτηθ οὔ ἢἷ58 ἐβδοῃίπηρ σγὰβ Ὀουπάθᾷ Ὀγ ἐπε 
γθαῖ5 ὙΠΟ ΟΟνΟΥ ἐπεῖ δατηϊηϊδιγαϊΐοη. ϑίποθ, 

ἵπθπ, ἢ6 Ῥερδὴ ἴῃ ἐπα Πὶρῃ ρῥυϊθϑιποοά οὔ Αππᾶβ 
δ ηα οοπεϊπιρα ἰο ἐπα τεῖρῃ οὔ (ὐδίαρμαβ πε ἰηΐου- 

γΘΗΐΪηρ᾽ ἐϊτηθ 065 ποὺ βχίύθμα ἴο ἃ 1}] ἔοι γϑᾶγβ. 
ΤΟΥ βίποθ ἐπα τερυϊαϊίομβ οἵ ὑῃς6 ἰὰνν ψγεῦα δ ὑπαὶ 

ἐἰπὴθ ἰγθδαν ἴπ ριόοαββ οἵ ἀδϑιγαοιύίη {πῸ τὰ]ς Πδά 
Ῥδθη γοϊαχϑὰ ὈγῪ νι μίοῃ ἐπε ἀυϊίε5 οὔ {με βουνίοςε οὗ 
Οοα ψεγε Πε]α ἔου ἴδ δπα ὈῪ ἱπῃου[εα βαοοθϑϑίοῃ, 
ἃπα {Π6 Ἐοτηδη σΌνΕΥΠΟΥΒ δηὐτιβῦθα {Π6 Πρ ρυϊθϑῦ- 
Βοοά αὐ αἀϊβογθηὶ ἐἴπαθβ ἰο αἰ ουθπῦ ταθη, γΠο ἀϊά ποὲ 

ΠΟΙ {π|5 οἶος ἔῸΥ τόσα ἔμδη οη6 γϑᾶσ. Μούδονευ 
Φοβορῃυ5 τοϊαῖεβ ἐμαὶ ἔουσ Πρ ρυϊθϑίβ ἰπτουνεπαά ἴῃ 
Βποοσϑϑίοι θθύνθθη Δηπδβ πα (ὐδίρδβ, ἃπα 5ρϑδῖκβ 
ἃ5 ΤΌ]Π]}ονν5 ἱπ ὑπὸ ἑαχὺ οὗ {πῸ6 “πεϊᾳιέϊοο : 

“Ν Ίοσῖα5. αταΐαβ, μανίηρ ἀδρυϊνεα Απδπὰβ οὗ {πα 
Ῥυϊοβιπῃοοᾶ, δρροϊπὲβ ἃ5 Βίρῃ. ρυϊθϑῦ [βῆτηδϑὶ {πὰ 
80η οἵ ῬΗαδΙ. Ηΐπη, ἴοο, ἢ τϑπίονοβ 5ΠοΥ ΪΥ πα 

ποιηϊηδίθϑ ἃ5 ΠΙΡῊ ρῥυθϑὺ Ἐ]θΖου Πς βοὴ οἵ Απδπι5 
πῈ ΠΙΡῊ ρῥτϊθθῦ. Βυῦ ψΠθη ἃ Υϑᾶ νγὰβ ραϑὺ 6 
ΤΘΙΏΟΥ 65. Πίστη α͵5δὺὸ ἃπα Πδηᾶβ ονϑὺ ἰῃς Πρ ρῥυϊθοὺ- 
δΠοοα ἴο ϑ5ἴταοῃ ἐπε βοῃ οὗ Καιΐμαβ. Βαϊ πονοῦν 
α1α Πὶβ ἕδεπυτα οἵ οὔϊος Ἰαβὺ ἔῸΥ τόσα ἔπδη ἃ Ὑ68γ, 
Πα «Φό βαρτι8, νη 18. αἰδὸ οδ]δα (ὐὑδίαραβ, νγὰβ 5 
ΒΘΟΘΒΒΟΥ." ΤΠὰ5 ὑΠ6 ΨΠΟ]6 {ΐπια οἵ {πΠ6 ὑεδομίηρ οὗ 
Οὐ ϑανίουτ 15 Βθόντι ἴο θ6 ποῦ Ἔνθὴ ἃ [11]] ἔοαυ γθδγ8 ; 
βίποθ ἔγοπλὰ Αππὰβ ἴο ὑπ6 ἀρροϊηπηεηξ οὗ (δίδρῃαδβ 
ἴπ ἴουν γεδγβ ἔοαν Πρ Ῥυϊθϑὶβ Π6]α ἐπε γϑδυὶν οἵῆοο. 

Ναύαγα!Πν, ὑΠθη, {Π6 βουρίατε οὗ {Π6 ροβρϑὶ μδ5 ἱπαᾶ!- 
οαἰοα Οδίδρἢδβ ἃ5 ΠΙρἢ ρυϊδϑὺ οὔ ἐπθ γϑᾶγ ἴῃ ψῃΐσῃ ἐπε 
Βϑανίουγ 5 Ῥαβϑίοι γγὰβ οουρ  οὐθά, ἀπ ἔγογη ἐΠηῖ5. α]50 

ἔπε ἐἶτης οὗ {π6 ἐδδοῃίηρ οἵ (Ἰτῖβα 15 βΒῆοννῃ ἴο θῈ ποὺ 
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Μαῦῦ.10,1 Ε΄. 

Μαγι 8, 14 

1λι|κθ 6, 18. 
1 δ᾿ 

ΤΚ9 10,1 

Μαῦῦ. 14, 1- 
12 
Μακ 6, 1ι- 
29 
ΙΚθ 8, 19. 
20. 9, 1-9 
Φόοβθρῇῃ. 4.1. 
18, 109-114 

ΦΌΒΘΡΗ. 4.1. 
18, 117. 18, 
340-255 

ΕΌΒΈΕΒΙΌΒ 

αὐτῆς οὐκ ἀπάδων τῆς προκειμένης ἐπιτηρήσεως 
ὃ τῆς τοῦ Χριστοῦ διδασκαλίας ἀποδείκνυται 
χρόνος. ἀλλὰ γὰρ ὁ σωτὴρ καὶ κύριος ἡμῶν 
οὐ μετὰ πλεῖστον τῆς καταρχῆς τοῦ κηρύγματος 
τοὺς δώδεκα ἀποστόλους ἀνακαλεῖται, οὕς . καὶ 
μόνους τῶν λοιπῶν αὐτοῦ μαθητῶν κατά τι γέρας 
ἐξαίρετον ἀποστόλους ὠνόμασεν, καὶ αὖθις ἀνα- 
δείκνυσιν ἑτέρους ἑβδομήκοντα, οὗς καὶ αὐτοὺς 
ἀπέστειλεν ἀνὰ δύο δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς 

δ " ὃ ΡΠ τῦϑ ᾽ ᾿ μι πάντα τόπον καὶ πόλιν οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι. 
ΧΙ. Οὐκ εἰς μακρὸν δὲ τοῦ βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου 

ς Α “-“ Ὡ « , Ἁ Ἁ 3 ᾽,ὔ ὑπὸ τοῦ νέου Ἡρῴδου τὴν κεφαλὴν ἀποτμηθέντος 
μνημονεύει μὲν καὶ ἡ θεία τῶν εὐαγγελίων γραφή, 
συνιστορεῖ γε μὴν καὶ ὁ ᾿Ιώσηπος, ὀνομαστὶ τῆς 

«ς ,ὔ ᾽ὔ ,ὔ " « 3 “- τε Ἡρῳδιάος μνήμην πεποιημένος καὶ ὡς ἀδελφοῦ 
γυναῖκα οὖσαν αὐτὴν ἠγάγετο πρὸς γάμον ᾿Ηρῴδης, 
ἀθετήσας μὲν τὴν προτέραν αὐτῷ κατὰ νόμους 
γεγαμημένην (᾿Αρέτα δὲ ἦν αὕτη, τοῦ Πετραίων 

7 , Ἁ ᾿ « , “ βασιλέως θυγάτηρ), τὴν δὲ Ἡρῳδιάδα ζῶντος 
διαστήσας τοῦ ἀνδρός: δι᾿ ἣν καὶ τὸν ᾿Ιωάννην 
5 Ἁ ὔ μὴ ᾿ ᾿Ὶ » , « ἀνελὼν πόλεμον αἴρεται πρὸς τὸν ᾿Αρέταν, ὡς 
ἂν ἠτιμασμένης αὐτῷ τῆς θυγατρός, ἐν ᾧ πολέμῳ 
μάχης γενομένης πάντα φησὶν τὸν “Ἡρῴδου 
στρατὸν διαφθαρῆναι καὶ ταῦτα πεπονθέναι τῆς 
ἐπιβουλῆς ἕνεκεν τῆς κατὰ τοῦ ᾿Ιωάννου γεγενὴ- 
μένης. ὁ δ᾽ αὐτὸς ᾿Ιώσηπος ἐν τοῖς μάλιστα 
δικαιότατον καὶ βαπτιστὴν ὁμολογῶν γεγονέναι 
τὸν ᾿Ιωάννην, τοῖς περὶ αὐτοῦ κατὰ τὴν τῶν 
εὐαγγελίων γραφὴν ἀναγεγραμμένοις συμμαρτυρεῖ, 
ἱστορεῖ δὲ καὶ τὸν «Ἡρῴδην τῆς βασιλείας ἀπο- 

’ Ἀ Ἁ ΕΡΑ͂.. « 7 ΕῚ πεπτωκέναι διὰ τὴν αὐτὴν Ἡρῳδιάδα, μεθ᾽ ἧς 
αὐτὸν καὶ εἰς τὴν ὑπερορίαν ἀπεληλάσθαι, Βίενναν. 
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αἰδοοτάδηΐν ψἱτἢ {Π6 ργθοθάϊηρ ορβουναϊίοη. Ηουγονου, 
οἷν 1 ογα ἃπα ϑανίοιυν οα]θα {πῸ6 ὕγνεϊνε δἀροβί]αθβ 

ποῦ Ἰοπρ' αἴξαεσ {π6 Ῥερίπηΐϊπρ οἵ Πϊ5. ργθδοῃίηρ, δηὰ 

Οἴο {ποπὶ αἷοπα οἵ 411 ἢἰς ἀϊβοῖρ!εβ 414 ἢθ σῖνβε {πε 
ΠΆΤΩ6 οὗ ἀροβϑί]θβ ἃ5 ἃ βρθοῖΐδὶ ρυίν!εραε. Αἰογνναγαϑ 

ἢ ἀρροϊηϊεᾶ βενεπὲν οὐποῦβ, δηᾶ ἐἤθῖη αἶθο μ6 βαθὺ ΐ 

οἷ ἴῃ δάνδηοα οὗ Βῖτη, ὕνγο ὈῪ ὕνο, ἴο βυεσΎῪ ΡΪδοθ 
ΔΠα οἷζγ ψΠογῈ ἢ6 νγὰβ ἴο οοῖηθ Πἰπηβ6]}, 

ΧΙ. ὙΠε αἰνίπε βουϊρίαγα οὗ ὑΠ6 ρΌ5Ρ615 τοῦθ ὑπαὶ 

᾿ μοῖ Ἰοηρ αἰδουνναγαβ Φο πη ἐπε Βαρυϊϑὺ νγὰβ θεμδδαθα 
Ὀγ Ηετοά ἐπα γουπροῦ, πα «056 Ρἢ 5. οοπῆγτηβ {ΠῸ 

παγγαῖϊϊνε, τηθηἰϊοηΐηρ Ἠογοαϊαβ ὈΥ πᾶτηθ, Δπα {6 ]]Π1πρ' 

Πονν, ὑΠΟῸΡῊ 586 νγὰβ Π΄β Ὀγούμευ᾿ 5 ἔθ, Η ογοα ἴοοῖς ΠΟΥ 
ἴῃ τηδυγίαρθ, ὈΥ Ραυϊείηρ' αἀϑ46. ΠῸὺ ψγῆο Πα ἔουτηθυν 
δα η Ἰαραῦν τηδυυϊθα ἴὸ Πΐτη (πα 5Π6 νγὰβ {π6 

ῃ 

ἀαυρητον οἵ Ατεῖδϑ ἐπα Κίπρ' οὗ {πε Ῥείγϑθδηβ) 8πα 

βδραγαϊίηρ' Ηδγοάίαβ ἔγοσυη Ποὺ ΠΡ ηα ὙΠῸ νγὰβ αἰῖνϑ. 
ΕῸΥ ΠΟΙ 586, ἴοο, δἴξεσ. Κα] Πρ Ψοῆη, μῈ νγαρεα νγὰ 

σὴ] ἢ Αὐοίδβ ἴον ἐΠ6 ἀἰβῃοποῦν ἀοη6 Πΐβ ἀδαρητου ; ἀπά 

Φόβορῆυβ βὰγ5 ἐπαὺ ἴῃ ἃ Ὀαιι]6 ἴῃ ὑΠ15 νὰν ὑπ 6 γγῃο]8 
δυτὴν οἵ Ηετοᾶ νὰβ ἀεβίτογεα, ἀπα ὑπαὺ Π6 βυβογθα 

ἐπὶ θδοαυβα οἵ ἐπε ῥοῦ ἀραϊπϑδὺ Φόμη. ΤῊ β8ᾶπὶ8 
Φόβερηαβ απ β ὑἐμαὺ Φοἢπ νὰ θοῦ] αΥυ]ν τἱρηΐθοιβ, 

ἃ ἃ Ῥαρ ϊδὲ, σοπῆνταϊηρ Π6 ἐαϑυτηομν γϑοοσαβα ἴῃ 
ἐπα ἰοχὶ οὗ {π6 ροβρϑὶβ οοποουπίηρ τω. Ηδ ἃ]80 

τοϊαϊο ὑπαὶ Ηθγοα νγὰβ ἀδρυῖνοα οὗ Πῖ5. Κίπραοτη ἔῸυ 

πὸ αἶα οὗ ἔπε ϑαῖηθ Ηεογοαΐϊαβ, ἀπα νγὰβ Ἔχ ]θα νυ ἱ ἢ 

1 Τὸ 15. ᾿πηροόββίθ]θ ἴῃ ΕἸ ΠΡΊ 5 ἴο Ὀτγὶπρ' ουὐ ἐπα ἕαςσὶ ἐμαὶ 
πὸ ψογὰ “" βεπὶ ᾽᾿ 15 {π6 βᾶπηθ ἂἃ5 ἐμαὶ ἱπηρ] θα Ὀν ἐπ6 νογὰ 
Κ Δροβί!ο.᾽" 
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τῆς ᾿ αλλίας πόλιν οἰκεῖν καταδικασθέντα. καὶ 4 
ταῦτά γε αὐτῷ ἐν ὀκτωκαιδεκάτῳ τῆς ᾽Αρ ρχαιο- 
λογίας δεδήλωται, ἔνθα συλλαβαῖς αὐταῖς περὶ 
τοῦ ᾿Ιωάννου ταῦτα γράφει 

“Τισὶ δὲ τῶν ᾿Ιουδαίων ἐδόκει ὀλωλέναι τὸν 
Ἰν " Ἡρῴδου στρατὸν ὑπὸ τοῦ θεοῦ, καὶ μάλα δικαί 18, 116-119 ρῳόθο ρ ᾿ μ ως 

τιννυμένου κατὰ ποινὴν ᾿Ιωάννου τοῦ καλου- 
μένου βαπτιστοῦ. κτείνει γὰρ τοῦτον Ἡρῴδης, 
ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ τοῖς ᾿Ιουδαίοις κελεύοντα ἀρετὴν 
ἐπασκοῦσιν καὶ τὰ πρὸς ἀλλήλους δικαιοσύνῃ καὶ 
πρὸς τὸν θεὸν εὐσεβείᾳ χρωμένους βαπτισμῷ 
συνιέναι: οὕτω γὰρ δὴ καὶ τὴν βάπτισιν ἀποδεκτὴν 
αὐτῷ φανεῖσθαι, μὴ ἐπί τινων ἁμαρτάδων παραι- 
τήσει χρωμένων, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἁγνείᾳ τοῦ σώματος, 
ἅτε δὴ καὶ τῆς ψυχῆς δικαιοσύνῃ προεκκεκαθ- 
αρμένης. καὶ τῶν ἄλλων συστρεφομένων (καὶ γὰρ. 
ἤρθησαν ἐπὶ πλεῖστον τῇ ἀκροάσει τῶν λόγων), 
δείσας ᾿Ηρῴδης τὸ ἐπὶ τοσόνδε πιθανὸν αὐτοῦ τοῖς 
ἀνθρώποις, μὴ ἐπὶ ἀποστάσει τινὶ φέροι (πάντα 
γὰρ ἐοίκεσαν συμβουλῇ τῇ ἐκείνου πράξοντες), 
πολὺ κρεῖττον ἡγεῖται, πρίν τι νεώτερον ὑπ᾽ 
αὐτοῦ “γενέσθαι, προλαβὼν ἀναιρεῖν, ἢ μεταβολῆς 

Ἁ γενομένης εἰς πράγματα ἐμπεσὼν μετανοεῖν. καὶ 
ὁ μὲν ὑποψίᾳ τῇ ᾿Ηρῴδου δέσμιος εἰς τὸν Μαχαι- β 
ροῦντα πεμφθείς, τὸ προειρημένον φρούριον, ταύτῃ 
κτίννυται.᾿᾽ 
Ταῦτα περὶ τοῦ ᾿Ιωάννου διελθών, καὶ τοῦ΄ 

1. πα θ᾽5. Πα8 βρη. ]ν αἰΐζοσοα ἐπ ἰοεχὶ οἵ ΨΦοβϑερῃαβ. 
ΤῊΪ5 τη : “ἧἘῸΣ σε ΚΗΘ Ηΐπι, ἃ βοοᾶ πη ἃ ηα ὁπ6 γγῃ0 
σοιπτηδηαρα ἐῃδ 9 6νν8 ὑγαϊπίπρ' ἐπ β ῖν 65 ἴῃ νἰσίαθ ἀπα ρσγο- 
εἰθὶπρ; στρ θοιιβη 655 ονγαγ 8. ὁη6 ἃ ποῖποῦ ἀπ Ρῥἱδὶν ἑονγαγαϑ 
Οοάα ἴο οομης ἰορϑίμου ἴογ Ὀαρίϊβηη." Ιὁ ψουϊὰ βϑϑθῖὴ ἴο 
τηθϑη ὑπαὶ Φόοθη νγὰϑ Ῥγθδοῃίηρ ἴο αδοϑίϊοβ απὰ βυρροβίθα 
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θυ, θεὶπρ' φοπθυηηθα ἴο ᾿νε ἰῃ νίθππθ, ἃ οἰΐν οὗ 
ὅδ]. Τῆς δοοουπὺ οὗὨ ἔπεθβε {πίπρϑ ἰβ ρσίνθη ἴῃ ἐπ6 
εἰρη θθπίῃ Ῥοοῖς οἵ ἐπα “πέϊφιιλέϊο5, νσῆθυα 6 υϊῦο5 
ΘΟΠοΟγηἶπρ' Φ0ἢΠ ἜΧΔΟΥΥ 85 ἔρον : 

“Νονν ἴο βοιὴβ οἵ {Π6 «6νν8 1Ὁ Βεθιηδα ἐμαὺ {Π6 δύσωΥ 
οἵ Ηετγοά μὰ θβεβη ἀδϑίσογεα Ὀγ σᾶ δπᾶ ἐμαῖ με νναβ 
Ῥαγίπρ' ἃ ΥΕΥῪ 15 ΡΘΠΔΙΟΥ ἔου ΨοΠη γγΠηῸ νγὰ5 οδ]] θα 
πε Βαρύϊ80. Ἐὸν Ηογοά Κη]δα Πΐτη, ἃ σοοα τηδη απ 
0Π6 ψγη0 οοτητηδηαοα {πῸ6 «6υνν5, ἐγαϊηΐηρ ἐμδτήβοῖνεβ 
ἵπ νἱγίαθ, ἴο ργδοίϊβε υἱρσηξθοιβθηθθθ ἑοῦ αβ ΟΠ 6 
δυο ῦῃ υ ἀπα ροῦν τονναταβ αοά, ἀπα ἴο οογηθ ἱορο μοῦ 
ἔου Ὀαρύϊϑιη. ἘῸν Πα βαϊα ἐμαὶ θαρίϊϑσα σου] ργονα 
δοοαρίδθ]α ἴο Πΐτη ομἱγυ ἱπ ἔμοβα ὑγηῸ υϑεα 1Ὁ ποὲ ἴο 
Ἔβ0806 ΠΌΓΩ ΔΗΥ͂ 5'π5 Ραΐὺ ἔου ὈΟΟΙΥ ραν, οα οοπαϊ- 
ἀΐοπ ὑπαὺ {πΠ6 βοὺ] αἷ5δο ῃδα Ῥθθὴ ῥργθνί ουβυ οἰθδηβοα 
ὑμπογουρηϊν ὈΥ τἱρηῃξθουβπθβθ. Απᾶ ψμοπ ἐπα ταβὺ 
οοἸ]δοἰβα, ἔον Πα ν σγεγα συθδὺϊν Ἔχοϊ θα αὖ μϑαυῖπρ' Ηΐ8 
ψοσαβ, Ηδγοα ἔεαγεα ἢὶβ σγϑαῦ ρουβϑιυδϑίνε ποθ τ ἢ 
Ι6η ἰοδὺ ἴὑ 8ῃου]ᾶ Ἰεδα ἴο βοιηβ υἱὶβίηρ, Ὁ ὑπ6Ὺ 
ΔΡρεδγεᾶ γεδᾶν ἴο 4ο δνευυ  ηρ ἀποὺ ἢἷθ δάνϊοσ. 
Ης ἐπογθίοταε οομπϑίαογθα Ὁ στοῦ Ρείΐου, Ὀοΐοσα ἃ 
τονοὶὺ 5Βῃου]α βρυίηρ' [τόσα Φόοἢπ, το Ραὺ Πίτα ἴο ἀθαΐῃ 
ἴῃ δη οἰραύϊομ, ταύμου ἐμδη ΡῈ ἱηνοϊνϑά ἴῃ ἀΠΠΠ οὐ] 1685 
ΠγουρῊ ἐπα δοῖαδ] τανοϊαϊίοη δπα μθη τερυοὺ ἰὐ. 
Απα Ψ9ο0Ππη, {πγοὰρ ἨἩδτοα᾿β συβρίοϊομ, νγὰβ βεπῦ ἃ 
Ῥ βοηοΥ ἴο Μδοβοσιβ, ὑΠ6 ῥυΐίϑοη τηθηὐοπϑα δἰγαϑαγυ, 
Δ Πα ψὰβ ἔθεσε ρὰῦ ἐο ἀθαίῃ. 1 

ΑΥ̓ΤΟΥ͂ παυγαϊπρ ἐπ6ϑ6 ἐπίηρθ ἀροὰὺ Φοῆπ ἴῃ {πΠ6 

Ῥαρίΐϑτη ἃ8 ἃ ἔπ] δοὶ οἵ ρεγξεοϊίΐοη. 'ΤῊΪ5 θχρ]αὶπβ πα τοίον- 
6πος ἴο “ὙΠ6η ἴῃς τοϑὲ οο]]θοϊβα." 80. Ἰοηρ 88 90 Ππ 
ῬγθδοΠοα ἴο αϑοοίϊοβ Ηοθγοα ἀἰα ποὲ πιϊπα Ὀυΐ νγὰβ αἰβίατρεα 
ψγΠ6 πη ἐπα τοϑὲ οὗ {πΠ6 Ῥα]1σ τηϑηϊ οϑίθα ἱπίογεϑὶ. ὙΝ Πἰβίοπ 5 
ἐγαηϑ]ἰϊοη οὐ ΨΦοόβορῆι5 ἃπα δῇ ᾿ΠΠΘΟΘΘΘΑΙῪ δ πααίοη 
ἰπ ἐπα ἑοχὶ οὗ Νίεϑε᾽ 5 εὐϊίοη οὗὨ Φόβερῆιϑ πᾶνε σοηβρίγοα ἴο 
ΟΌβοῦτα ἔμ686 βαοίβ. 
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641. 2, 11 

ἘΠΒΕΒΙΟΒ 

σωτῆρος ἡμῶν κατὰ τὴν αὐτὴν τοῦ συγγράμματος 
ἱστορίαν ὧδέ πως μέμνηται 
“Γίνεται δὲ κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον ᾿Ιησοῦς, 

σοφὸς ἀνήρ, εἴ γε ἄνδρα αὐτὸν λέγειν χρή. ἢν 
γὰρ παραδόξων ἔργων ποιητής, διδάσκαλος ἀν- 
ρώπων τῶν ἡδονῇ τἀληθῆ δεχομένων, καὶ πολλοὺς 

μὲν τῶν ᾿Ιουδαίων, πολλοὺς δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ 
“Ἑλληνικοῦ ἐπηγάγετο. ὁ Χριστὸς οὗτος ἦν, καὶ 8 
αὐτὸν ἐνδείξει τῶν πρώτων ἀνδρῶν παρ᾽ ἡμῖν 
σταυρῷ ἐπιτετιμηκότος Πιλάτου, οὐκ ἐπαύσαντο 
οἱ τὸ πρῶτον ἀγαπήσαντες: ἐφάνη γὰρ αὐτοῖς 
τρίτην ἔχων ἡμέραν πάλιν ζῶν, τῶν θείων προ- 
φητῶν ταῦτά τε καὶ ἄλλα μυρία περὶ αὐτοῦ θαυ- 
μάσια εἰρηκότων. εἰς ἔτι τε νῦν τῶν Χριστιανῶν 
ἀπὸ τοῦδε ὠνομασμένων οὐκ ἐπέλιπε τὸ φῦλον. 
Ταῦτα τοῦ ἐξ αὐτῶν Ἑβραίων συγγραφέως 9 

ἀνέκαθεν τῇ ἑαυτοῦ γραφῇ περί τε τοῦ βαπτιστοῦ 
᾿Ιωάννου καὶ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν παραδεδωκότος, 
τίς ἂν ἔτι λείποιτο ἀποφυγὴ τοῦ μὴ ἀναισχύντους 
ἀπελέγχεσθαι τοὺς τὰ κατ᾽ αὐτῶν πλασαμένους 
ὑπομνήματα; ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐχέτω ταύτῃ. , 

Ι. Τῶν γε μὴν τοῦ σωτῆρος ἀποστόλων παντί 1 
τῳ σαφὴς ἐκ τῶν εὐαγγελίων ἡ πρόσρησις" τῶν δὲ 
ἑβδομήκοντα μαθητῶν κατάλογος μὲν οὐδεὶς οὐδαμῇ 
φέρεται, λέγεταί γε μὴν εἷς αὐτῶν Βαρναβᾶς 
γεγονέναι, οὗ διαφόρως μὲν καὶ αἱ Πράξεις τῶν 
ἀποστόλων ἐμνημόνευσαν, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ 
Παῦλος Γαλάταις γράφων. τούτων δ᾽ εἶναί φασι 
καὶ Σωσθένην τὸν ἅμα Παύλῳ ἹΚορινθίοις ἐπιστεί- 
λαντα' ἡ δ᾽ ἱστορία παρὰ Κλήμεντι κατὰ τὴν 9 
πέμπτην τῶν “Υποτυπώσεων: ἐν ἣ καὶ Κηφᾶν, 
περὶ οὗ φησιν ὁ Παῦλος “ ὅτε δὲ ἦλθεν ἹΚηφᾶς 
89 



᾿ς ἘΘΟΙΒΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΆΥ, 1. χι. 7---χῖι. 2 

58 76. ἰδίου] σους Π6 5ρ6 5 δ5 ΤΌ]Π]ονν8 Θοποθυ ὩΪηρ; 
ΟἿ ϑανίοιτ : 

ςς Π Αὖ ἐΠῖ5 Εἰπηθ ἃγΌ56 «65115, ἃ υνῖβα τηδῃ, 1 ἱπάθϑά 
6 τηθϑὺ 6 οδ]]δᾶ ἃ τηδῃ, ἴον 6 ψὰβ ἃ ἄοοὺ οἵ 
ΤΙ 6 ΠΠου5 ἀεοθα5, ἃ ἑθϑοῆοῦ οὔτηθη ψΠῸ τεοοϊνοά ἐπα 
ἐγατῃ ν᾿ τ Ρ]Θαβαγα, πα Πα δα δἴξου Ὠΐτη τπδπν οὗ ἐπα 
8 νν5 Δ Πα ΤηΔ ΠΥ 8͵50 οὔ ἐπε (θηθ]α ροραυϊαίϊοη. ΤῊϊβ 
γγὰ5 {Π6 ΟΠ γῖϑὺ ; δηα σῇ δὴ ΡΙ]αΐα Πδα οΘοπαειηηθδα Πΐτη 
ἴο ἘΠ6 ογοβδ δὲ ἐπε ἰηδυϊσαὐύοη οὐ {πῸ Ἰεδάϊηρ' τη θη 
᾿δΙηοηρ' τι5, ἔπο5εῈ πὸ Πα ἢγϑὶ Ἰονβά Πίτη ἀἸἃ ποῖ οβᾶβθ 
ἴο ὅ0 80, ον. ῃῈ ἃρρεαγεά ἰο ἔβεὰ ψπθη ἔτεα ἀἂνϑ5 
αἀ6δα γτεβίογεα ἕο Πξ6, ἀηᾶ ἐπθ αἰνίπθ Ῥγορῃεῖβ πδᾶ 
το] α 1Π686 ἀπα ἔβη ἐπουβαηα οὐποὺ ψοπάθυβ σοπ θυ ηΐηρ; 
τη. Απα ἃρ {1 πον ἐμα ἐσῖθε οὗ (μυϊβυίδηβ τ ἢ 
ΔΥ͂Θ ΠδΔΙηΘα ἰοὺ Ὠΐτη ἢ85 ποὺ ἀϊδα ουὐἱ.᾿᾽ 
ὙΠ θη ἃ νεῖ Βρυπηρ' ἔγοσα ἐπΠ6 ΗΘ Ρυοννβ ἐΠπουβ ον 65 

᾿Βαπαδα οη ἴῃ Πῖβ οὐσῃ υυϊ ηρ' {Π 656 ἀδἐδ1]5 οοποοσηΐηρ: 
Φόμη {πῆς Βαρ δὲ δηα οὔ ϑανίουσ, νπδὺ δ] θυ παὐϊνα 18 
ἔποτα Ραΐ ἴο σοηνϊοῦ οὗ 5ῃδιηθ θη θθβ ὕμΠοθῈ γΠη0Ὸ Πᾶνα 
οοποοοίθα ἐπ6 Βδροτγὺβ ἀρουῦ ποῖ ὃ: Βαΐ 1εὺ ἐῃῖ5 
Β ΠΟ. 

ΧΙ]. Νὸν ἐπα πϑτη68 οὗ ἐπε δροβέϊθϑ οἵ οὐσ ϑανίουῦ 
ἅγ6 Ρ]αΐπ ἐ0 ΘνΌυσῸη6 ἔτοπι [Π6 ρΌΞΡοΪβ, θαξ πὸ 5 
Οὗ τη6 ϑδνθηΐν 8 δηυοα οχίδηΐ. [Ὁ 15. 5814, 
Βονονεν, ἐμπαῦ οπα οὗ ἔπθιὴ νγαὰβ Βαυπαραβ, δπᾶ οὗ ἜΝ 
πε Αοἰβ οὗ {πῸ Αροβέϊθβ μὰ5 αἷθϑο τηδᾶάθ βρθοΐδὶ) 
τηθηὐίοη, Δ Πα 50 4180 πὰβ Ῥδ] ψῃθη νυ ηρ ἴο {Π6 
Οαἰαύϊαηθ. Απᾶ ἐπδὺ 88. παῖ ϑοβίμθποβ ἴοο, "ΠΟ 
τοῖα ἢ Ῥδα] ἕο ὑπ6 (ον πἰ ΐδηβ, γγὰβ ὁπ οἵ ἔπτη. 

Απα ποσὰ 15 Π6 δἴουυ ἴῃ ΟἸοιηθπῦ, ἴῃ ἐπε ΒΡ ῬΟΟΚ 
οὗ της Πυροίψροδο5, ἵπ νῃΐοῃ ἢθ βαγβ ὑπαὺ (θρἢ88, 
ΘΟΠποοΥυπΐηρ ΠΟ) δι] βθ8ὰὺ5 “πὰ θη (ἜρΡἢἃ5 

1 ΤῊΘ τϑΐογεπος 5 αραΐη ἴο ἐπα πεαΐμεη Αςἰβ οὗ Ῥι]αΐβ. 
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Ἀσΐβ 1, 28- 
20 

1 Οον. 
ὅ-Ἰ 

1 

ἘΠΒΕΈΒΙΠΒ 

εἰς ᾿Αντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην,᾽ 
ἕνα φησὶ γεγονέναι τῶν ἑβδομήκοντα μαθητῶν, 
ὁμώνυμον ἸΠέτρῳ τυγχάνοντα τῷ ἀποστόλῳ. καὶ 
Ματθίαν δὲ τὸν ἀντὶ ᾿Ιούδα τοῖς ἀποστόλοις 
συγκαταλεγέντα τόν τε σὺν αὐτῷ τῇ ὁμοίᾳ ψήφῳ 
τιμηθέντα τῆς αὐτῆς τῶν ἑβδομήκοντα κλή σεως 
ἠξιῶσθαι κατέχει λόγος. καὶ Θαδδαῖον δὲ ἕνα 
τῶν αὐτῶν εἶναί φασι, περὶ οὗ καὶ ἱστορίαν ἐλ- 
θοῦσαν εἰς ἡμᾶς αὐτίκα μάλα ἐκθήσομαι. καὶ 
τῶν ἑβδομήκοντα δὲ πλείους τοῦ σωτῆρος πεφη- 
νέναι μαθητὰς εὕροις ἂν ἐπιτηρήσας, μάρτυρι 
χρώμενος τῷ Παύλῳ, μετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν ἔγερσιν 
ὦφθαι αὐτὸν φήσαντι πρῶτον μὲν Κηφᾷ, ἔπειτα 
τοῖς δώδεκα, καὶ μετὰ τούτους ἐπάνω πεντα- 
κοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ὧν τινὰς μὲν ἔφασκεν 
κεκοιμῆσθαι, τοὺς πλείους δ᾽ ἔτι τῷ βίῳ, καθ᾽ 
ὃν καιρὸν αὐτῷ ταῦτα συνετάττετο, περιμένειν" 
ἔπειτα δ᾽ ὦφθαι αὐτὸν ᾿Ιακώβῳ φησίν" εἷς δὲ 
καὶ οὗτος τῶν φερομένων τοῦ σωτῆρος ἀδελφῶν 
ἦν- εἶθ᾽ ὡς παρὰ τούτους κατὰ μίμησιν τῶν 
δώδεκα πλείστων ὅσων ὑπαρξάντων ἀποστόλων, 
οἷος καὶ αὐτὸς ὁ Παῦλος ἦν, προστίθησι λέγων 
“ἔπειτα ὥφθη τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν. ταῦτα 
μὲν οὖν περὶ τῶνδε. 
ΧΗ͂Ι. Τῆς δὲ περὶ τὸν Θαδδαῖον ἑ ἱστορίας τοιοῦ- 

τος γέγονεν ὁ τρόπος. ἡ τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος 
ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ θειότης, εἰς πάντας ἀνθρώ- 
πους τῆς “παραδοξοποιοῦ δυνάμεως ἕ ἕνεκεν βοωμένη, 
μυρίους ὅσους καὶ τῶν ἐπ᾽ ἀλλοδαπῆς πορρωτάτω 
ὄντων τῆς ᾿Ιουδαίας νόσων καὶ παντοίων παθῶν 
ἐλπίδι θεραπείας ἐπήγετο. ταύτῃ τοι βασιλεὺς 
Μ “ ε Ἁ ᾽ ᾽ -" ᾽ 

Αβγαρος, τῶν ὑπὲρ Ἐὐῴφράτην ἐθνῶν ἐπιση- 
84. 
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᾿ ἘΟΟΙΕΘΙΑΒΤΙΟΑΙ, ἨΗΙΒΤΟΒῪ, Ι. χη. 9... χη. 9 

οατὴθ ἰο Απίϊοος 1 υἱνῃβίοοα Πίτα ἕο ἐπε ἔδοθ,᾽ νγᾶϑ8 
ὁη6 οἵ {πε βενϑηΐυ αἰβοῖρ]6β, γῃο Πδα ὑπ6 βᾶπηθ Ππϑυηδ 
85. ἴῃ6 δροβύϊες Ρεῖεσ. Τυδαϊτοη α͵8ὸ το] αῦθθ ὑπ 

 Μαϊίαβ, γῆ νγὰ8 τθοκοηθα νὴ ὑπΠ6 ἀροβίϊαβ ἴῃ 

Ἀῷ 

ἐηδ ρίδος οὗ 7.445, ἀπ ἢ6 ψὴο γγαὰβ Βοποιγθα σἱτἢ 
τη δ ὑπ βᾶτηθ οδδίϊπρ οἵ Ἰοὺβ πα θθεη οδ] δα 
διηοηρ ἐῃῈ ϑενεπῖγυ. ΤΉΘΥ [80 β8ὰὺ ἐπαὺ Τμδαάδαοιβ 
γγ85 926 οὗ ἔπει, πὰ 1 νν1}} 5Βῃου γ τεοουηΐ ἃ Ππᾶττᾶ- 
ἔνε ΠΟ ἢ Πὰ5 τεδοῆθα 8 οοποοσηΐηρ τη. Απὰ 

 ρομῃβίἀογδίίοη ννουα 5πον γοιῖ ὑμαὺ ὑῃεγ 8 γῈΓῈ ΤηΟΤ 6 

᾿ς αἰβοῖΡ165 οἵ με ϑανίουσ ἔῃδῃ {πε ϑενεηΐυ, 1 γοιῦ π5εα 
Ῥδὺ] 45 ἃ υἱΐηθβϑβ, ἴοσ Π6 βᾶγ8 ὑπαῦ αἴδου. {πῸ6 τεβϑατ- 
τϑοίΐοῃ ἔγτοσα [ῃς ἀδδά «6508 νγὰ8 56 6ὴ ἢγϑο ὃν Οδρ 88, 

 αἰϊουναγαβ ὈΥ {πῸ ὕνεῖϊνε, ἃπα δὐαυ [ῃ 656 Ὀγ ἀρονθ 
ἔνε Βυπαάτοα Ὀγείῆγεη δὲ οποα ; οἵ ποῖη 6 5808 

ὑμαὺ βοὴβθ δα ἔἈ1]16π 8516 6ρ, αὺ ὑπ6 τηδ]ουν το- 
τηδὶ 64 αἰΐϊνε αὐ ἐπε ἐΐϊαα ἐπαῦ πῈ οοτηροβεα {ἢ 18 
δοοοιηῦ. Ηε 88γ85 ἐπαὺ 6 νγὰβ ὕῃδῃ 566 ὈΥ «841Π68, 

ψγΠ0 νγὰ8 ὁπ6 οὗ {πε δ]ερεα Ὀγεΐῆγεη οἵ ῃς ϑανίουγ, 

 δηᾶ {Π6ῃ, 885 ὑπουρῇ ἴῃ δαάϊτίοι το {π686 ὑμετα πὰ 
ΟῬΘ6Π πυϊηθουΐθθθ δροβϑέϊθθ, οα ἔῃ τηοᾶϑὶ οἵ {με 

ὕψνεϊνα, {κε Ῥδὰ] Πἰτηβο, Π6 ροαθβ οἡ ἴο 580 ᾿ἴπθῃ 

6 νγὰβ8 566 ΒΥ 8}} ὑπῈ6 δροϑβϑὺ!εβ. 1185 ὑπθῃ βυῆοαβ 
ἴον ὑπ οση. 

ΧΠΙ. ΤῊΘ ταϑηποῦ οὗ {ῃ6 παυγαύνθ οοποθυηΐηρ, 
Τμαδάδεοιβ 15. 88 [ὉΠ 5. Τῆς αἰνίηῖν οὗ οὐν Τοτὰ 
δ ηα ϑανίουν 9655 ΟὨγϑὺ θθοδτηα ἔασλοι5 ἀιηοπρ᾽ 8] 
τῆθῃ Ῥδοδαβα οὗ Πῖβ ψοπάου- νου κῖηρ' ρονευ, πα δα 
ἴο Πίτη τογστῖδαβ ἐνεπ οὔ ῃοβα ὙΠῸ ἴπ ἔογεῖρη ἰαπαϑ 
ὙΕΥῈ αν τοιηοΐα ἴτοτα {πᾶάδ6ὲ, ἴῃ [Π6 Βορε οὗ μϑα]πρ' 
ἔγοτη ἀΐβεαβεβ δπᾷ ἴτοτὰ 41} Κἰπᾶβ οἵ βυβξεγίηρθ [}ὴ 
ἐπ γὰὺ Κίηρ Αὔρᾶγ, {πε οϑ]εργαΐθα τρόπάγοι οὗ {πε 
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ἘΠΒΕΒΙΤΙΒ 

μότατα δυναστεύων, πάθει τὸ σῶμα δεινῷ καὶ 
οὐ θεραπευτῷ ὅσον ἐπ᾽ ἀνθρωπείᾳ δυνάμει κατα- 
φθειρόμενος, ὡς καὶ τοὔνομα τοῦ ᾿Ιησοῦ πολὺ καὶ 
τὰς δυνάμεις συμφώνως πρὸς ἁπάντων μα 
ρουμένας ἐπύθετο, ἱκέτης αὐτοῦ πέμψας δι᾿ ἐπι- 
στοληφόρου γίνεται, τῆς νόσου τυχεῖν ἀπαλλαγῆς 
ἀξιῶν. ὁ δὲ μὴ τότε καλοῦντι ὑπακούσας, ἐπι- 
στολῆς γοῦν αὐτὸν ἰδίας καταξιοῖ, ἕνα τῶν αὐτοῦ 
μαθητῶν ἀποστέλλειν ἐπὶ θεραπείᾳ τῆς νόσου 
ὁμοῦ τε αὐτοῦ σωτηρίᾳ καὶ τῶν προσηκόντων 
ἁπάντων ὑπισχνούμενος. οὐκ εἰς μακρὸν δὲ ἄρα 
αὐτῷ ἐπληροῦτο τὰ τῆς ἐπαγγελίας. μετὰ γοῦν 

Ἁ ᾽ “ 3 ,ὔ ᾽ “-Ἠ 3 ᾽ ΝῚ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν αὐτοῦ καὶ τὴν εἰς οὐρανοὺς 
ἄνοδον Θωμᾶς, τῶν ἀποστόλων εἷς τῶν δώδεκα, 
Θαδδαῖον, ἐν ἀριθμῷ καὶ αὐτὸν τῶν ἑβδομήκοντα 
τοῦ Χριστοῦ μαθητῶν κατειλεγμένον, κινήσει 
θειοτέρᾳ ἐπὶ τὰ "ἔδεσσα κήρυκα καὶ εὐαγγελιστὴν 
τῆς περὶ τοῦ Χριστοῦ διδασκαλίας ἐκπέμπει, 
πάντα τε δι᾿ αὐτοῦ τὰ τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν 
τέλος ἐλάμβανεν ἐπαγγελίας. ἔχεις καὶ τούτων 
ἀνάγραπτον τὴν μαρτυρίαν, ἐκ τῶν κατὰ "Ἄδεσσαν 
τὸ τηνικάδε βασιλευομένην πόλιν γραμματο- 
φυλακείων ληφθεῖσαν: ἐν γοῦν τοῖς αὐτόθι δη- 
μοσίοις χάρταις, τοῖς τὰ παλαιὰ καὶ τὰ ἀμφὶ 
τὸν Αβγαρον πραχθέντα περιέχουσι, καὶ ταῦτα 
εἰς ἔτι νῦν ἐξ ἐκείνου πεφυλαγμένα εὕρηται, 
οὐδὲν δὲ οἷον καὶ αὐτῶν ἐπακοῦσαι τῶν ἐπιστολῶν, 
ἀπὸ τῶν ἀρχείων ἡμῖν ἀναληφθεισῶν καὶ τόνδε 
αὐτοῖς ῥήμασιν ἐκ τῆς Σύρων φωνῆς μεταβληθεισῶν 
τὸν τρόπον" 
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ἘΟΟΙΕΒΙΑΘΤΊΟΑΙ, ἨΙΒΤΟΆΥ, 1. χαὶ. 2-ὃ 

παίϊοῃβ θεγομᾶ {πῃ παρ ῃγαῦΐθβ, ρου ἰβῃίηρ τόσα ὕθυυ!θ]6 
Βα Ἔ  υϊηρ ἴῃ Ὠΐ5 θοᾶγ, Ῥεγοπά παμηδη ρονγοῖ ἴο ἢΘ8], 

ψ θη Πα Ποαγὰ ταποῇ οὗ ὑπΠ6 πδῖηα οἵ «[6βτ5 πα οἵ ὑπ6 

Τα. 0165 αὐξεθίθα ππδηϊ οι 5}]Υ0. ὈΥ 4}} τπθπ, Ὀθοδιηθ 

Πῖθ. σαρρ!δηὺ δηᾶ βθηῦ ἴο Πίσῃ Υ πθ Ῥβδγου οἵ ἃ 

Ἰεῦδου, δϑιεῖηρ ἰο ἢπα τε]εῇ ἔγοση Π15. ἀΐβθαβθ. «6θ08 
αἸα ποὺ σίνε Πεβα ἴο ἢΐβ γβαπδϑὺ αὖ ὑπΠ6 {ΐτηθ, γεὺ 

νου  ϑαβθα Πΐτη ἃ Ἰειδου οἵ δῖβ. οὐσι, Ῥγουηϊβίηρ ἴο 
ΒΘ οἣς οὗ ἷ5 ἀἸβοῖρ]65 ἔου π6 οὐγα οἵ ἢ18 αἴβθ8β6, 
Πα ἴον {πΠῸ6 βαϊναϊίοπ αἰἶκα οὐ Βίτηβο! ἀπα οἵ 411 15 

τεϊαϊίοηβ. ΝΟΥ σγεῦθ ὑΠ6 ἐθυτηβ οἵ Πῖ5. Ῥγογηΐβα ἰοηρ' 

ἴῃ θεΐηρ {Ὁ181164. Αὐἴἴον Πῖβ. γϑϑυσυθούΐοη ᾿πτοστὰ {Π6 
ἀδθδα δαπᾷ τούασ ἰπΐο ἤθάνθη, ΤΒουαδβ, οπς οἵ {πα 

ὕνγεϊνε ἀροβϑύϊθβ, νγὰβ αἰνίηον τπονεαὰ ἴο βεπα ἴο 

Εάοϑοα Τπαδάδθαβ, γη0 ννᾶβ τη} τθοκοπθα διηοπηρ' 

πὸ παροὺ οὗ {πΠ6 ϑανθηΐυ ἀἰβοῖρ]θβ, 8. μευ] ἀπα 

ἐνδηρο δῦ οὗ [Π6 τεδοῃίηρ' ἀρουὺ ΟΠγὶβῦ, ἀπ Τῃγτοιρἢ 

Πΐτη 411 ἔπε ἔθυτὴβ οἵ οὔν ϑανίουσ 8 ῬΥΉτηῖβ6 τϑοοῖνεα 

βα]Π]τηθπῖ. ΤΠοθτα 15. αἰθοὸ ἀοουτηθηΐαυυ ανίάθποα οὗ 

{πε8ε ὑπίηρβ ἕδκοῦ ἴτοτα ἐπα δυοῃῖνεβ αὖ ἴα θββα 

γγῃΐο ἢ γᾶ δὖ ὑπαὶ ἐΐϊτηθ ἃ οἂρίζα] οἷν. Αὐ Ἰβαβί, 

ἴῃ ἐπε Ῥυθ]ς ἀοουχηδηΐβ ἔποσα, γῃῖ ἢ οοπίαϊα {Π6 

ὑπίηρθ ἄοπα ἴῃ δηὐαυΐϊςγ ἀπαᾶ αὖ ὕπ6 {τηα οἵ Αὔραν, 

ἐῃ6βε ἐπίηρϑ ἴοο α΄α ἔπαθα ργθβοσνϑα ἔτοτη ὑπαὺ ἐϊμηα 

ἴο ἐπῖβ ; θαὺ ὑπετα ἰἴ5. ποιῃϊηρ' δα 8] ἴο Ποϑαυΐηρ ὑῃ8 
Ἰούξους ὑπουηβοῖνοθ, ννῃίοἢῃ να πᾶνε οχγδοιϊθα ἔγοση 

π6 υομίνεβ, ἃπα ψῃ θη ἐγδηβϑαιθα ἔγτοσὰ ὑῃς ϑ'γυῖας 

ἘΠΘΥ͂ ΔΥ6 γευΡ ΠΥ 85 [Ό]]ον8 : 
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Μαῦῦ. 11, ὃ 

1ακθ 7, 22 

00]. 9, 14 

Φόμη 20, 29 

15. 6, 9 

Μαῦι.18,148,, 

ΦοΒ 12,39 {, 

ΕΌΒΕΒΙΠΒ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ἘΠΙΣΤΌΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΣῊΣ ὙΠῸ ΑΒΓΑΡΟΥ͂ 
ΤΟΠΑΡΧΟΥ ΤῺΙ [ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΠΕΜΦΘΕΙΣΗῊΣ ΑΥ̓ΤΩ͂Ι 
ΔΙ’ ΑΝΑΝΙΟΥ͂ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ͂ ΕἸΣ ΤΕΡΟΣΟΛΥ͂ΜΑ 

“ὔΆβγαρος Ούχαμα “τοπάρχης ᾿Ιησοῦ σωτῆρι ὃ 
ἀγαθῷ ἀναφανέντι ἐν τόπῳ ἹἹεροσολύμων. χαίρειν. 
ἤκουσταί μοι τὰ περὶ σοῦ καὶ τῶν σῶν ἰαμάτων, 
ὡς ἄνευ φαρμάκων καὶ βοτανῶν ὑπὸ σοῦ γινο- 
μένων. ὡς γὰρ λόγος, τυφλοὺς ἀναβλέπειν ποιεῖς, 
χωλοὺς περιπατεῖν, καὶ λεπροὺς καθαρίζεις, καὶ 
ἀκάθαρτα πνεύματα καὶ δαίμονας ἐκβάλλεις, καὶ 
τοὺς ἐν μακρονοσίᾳ βασανιζομένους θεραπεύεις, 
καὶ νεκροὺς ἐγείρεις. καὶ ταῦτα πάντα ἀκούσας ἢ 
περὶ σοῦ, κατὰ νοῦν ἐθέμην τὸ ἕτερον τῶν δύο, 
ἢ ὅτι σὺ εἶ ὃ θεὸς καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ 
ποιεῖς ταῦτα, ἢ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ ποιῶν ταῦτα. 
διὰ τοῦτο τοίνυν γράψας ἐδεήθην σου σκυλῆναι 8 
πρός με καὶ τὸ πάθος, ὃ ἔχω, θεραπεῦσαι. καὶ 
γὰρ ἤκουσα ὅτι καὶ ᾿Ιουδαῖοι καταγογγύζουσί σου 
καὶ βούλονται κακῶσαί σε. πόλις δὲ μικροτάτη 9 
μοί ἐστι καὶ σεμνή, ἥτις ἐξαρκεῖ ἀμφοτέροις." ̓̓  

ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΈΝΤΑ ΥΠῸ ἸΗΣΟΥ ΔΙΑ ΑΝΑΝΙΟΥ ΤΑΧΥ- 
ΔΡΟΜΟΥ͂ ΤΌΠΑΡΧΗΙ ΑΒΓΆΡΩΙ 

{ ,ὔ ᾽ » ,ὔ Ἁ « ,ὔ 
Μακάριος εἶ πιστεῦσας ἐν ἐμοι,᾿ μὴ εορακῶς 1 

με. γέγραπται γὰρ περὶ ἐμοῦ τοὺς ἑορακότας 
με μὴ πιστεύσειν ἐν ἐμοί, καὶ ἵνα οἱ μὴ ἑορακότες 
με αὐτοὶ πιστεύσωσι καὶ ζήσονται. περὶ δὲ οὗ 

1 ἀμφοτέροισ ΑἸΜΣΔ : ἀμφοτέροισ᾽' καὶ ταῦτα μὲν οὗτοσ [οὕτωσ 
ΒΊ] ἔγραψεν [ἔγραψε ἘἈ] τῆσ θείασ αὐτὸν τέωσ μικρὸν αὐγασάσησ 
ἐλλάμψεωσ' ἄξιον δὲ καὶ τῆσ πρὸσ τοῦ ἴῦ αὐτῶ διὰ τοῦ αὐτοῦ 
γραμματοκομιστοῦ ἀποσταλείσησ ἐπακοῦσαι ὀλιγοστίχου μὲν πολυ- 
δυνάμου δὲ ἐπιστολῆσ τοῦτον ἐχούσησ καὶ αὐτῆσ τὸν τρόπον 
ΕΈΒΏ. 
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ἘΟΟΙ ΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ἨΙΒΤΟΆΥ, 1. χα. 6-10 

Α οορῃ ο7 α ἴοίέον τυγἱἑέοη ὃν Αὔραν ἐΐ6 Τορατοῖ, ἰο «76διι5 
ἀπά δοπέ ἐο λζηι ἐο “ζογιιδαΐθηι ὃψ ἐδι6 οοιιγῖογ Απαηπῖαδ. 

“ΑΡραν {Ποῃάῖηδ, τῃΠ6 ΤΟρΡδγ οι, ἴο «6885 ὑΠ6 ροοὰ 
᾿Βανίουν ψη0 ἢδ5 Δρρβαγϑᾶ ἴῃ ἐπε αἰβέσϊοὐ οἵ Ψϑυαβδίθτη, 
ρτοοϊίηρ. 1 πᾶνε Ποαγὰά, οοποαυηΐπρ γοὰ ἃ πα ὙΟᾺΓ 
ΟΌγ685, πον ΠΟῪ 816 ΔοοοΙρ] 5Πη6 4 ὈΥ γοὰ ψὶϊπουΐ 
ἀγὰρθ ἀπα Πευρ5. Εογ, 85 ἐπε βίουυ ρΌ6β, γοῖ τηϑῖκα 
ἴῃς ὈΠΠα τϑοονεῦ ἐπεῖν εἰσηῦ, ὑΠ6 Ἰᾶτηθ να ]ς, δηὰ 
γοῖι οἸθαηβα ἰθρϑῖβ, ἃπα οἂβὺ οαδ ππο] θη βρί τἰὐβ ἀπα 
ἀεδιηοηβ, δηα γοὺ οὐγχα ἔμοβα ψη0 γα τογξατεα ὈΥ Ἰοηρ; 
᾿αἴβθαβε δα γοι ταΐβα ἀεδα θη. πᾶ ψἤῃθη 1 πθᾶσγὰ 
8}} ἔἐῃεβε ἐπῖπρβ φοποουπίηρ γουῦ 1 ἀδοιά θα ἐπαὺ 1 15 ὁπ 6 
οὗ ἐπε ὕνο, εἰζμον ἐμαὶ γοι ἅτε αοά, δπα οᾶτηθ ἀονῃ 
ἔγοτη ἤθάνεη ἴο ἀο {π6586 ἐπίηρβ, Οὐ ἅτε ἃ ὅοῃ οἵ αοὰ 

᾿ἔου ἀοΐπρ' ἔπ68ε ὑπίηρβ. ΕῸῪ {Π158 γεᾶβοι 1 νσῖΐα ἰοὸ θ6ρ 
γοῖι ἕο Πᾶβίθπ ἴο τη6 δπηᾷ ἴο 68] ἐπε βυβενίηρ νυ οἢ 
Ι ᾶανεὲ. Μοζβονει 1 δεαγτὰ {μαὺ πῸὸὶ «9}6}8 ἃγῈ 
τηοοκίηρ γοι, ἃπα ψίϑῃ ἰοὸ 1]-ἰτεαὺῦ γοὰυ. Νὸν 1 
Πᾶνα ἃ οΟἷζγ ΨνΕΥῪ 8118}} ἃπᾶὰ νϑεηθσαῦ]α ψῃΐοἢ 15 
ΘΠΟῸΡῊ ἴον θοΐῃ.᾿ 1 

Ἴλὲ τορίῳ ἤοηι «7}ὲ8ὲ15 ο Αδραν, ἰζε Τοραγοῖ, ὃψ ἐλα 
ΘΟΜΤΊΟΥ Απαπῖας. 

“ΒΊ]ρϑϑϑα αὐτὸ ποὺ ψῆοὸ αἰαβϑὺ θεϊῖανα ἴῃ τὴς ποῖ 
Πανίηρ' 566 126, ἔογ 1ὑ 15 νυ ῦθη Θοποθυηΐηρ' τη6 ἐπαΐ 
ἐποθα ὴο πᾶν 566 τὴ6 Μη] ποὺ Ὀε]ῖθνα Οἢ Τη6, 
ἃηα ἐπα ἔῃποϑα νγῆο πᾶν ποὺ 566 ὴ τὴθ ΜΠ] Ὀο]ῖανε 
ἃηα ᾿νε. Νον οοποουπίηρ ψῃδὺ γοῖ τοῖα ἴο τ6, 

1 Τῃ βοῖη6 τηϑηπβογρίβ {π6 ΤΟ] ονίηρ ἰ5 δα αεα : “49. Απὰ 
Πα ψτοίθ ἔμπ5 σγμοπ ἐπα αἰνίης 1Πατηϊηδίίοη μαα Ὀαὲ ἃ 1116 
Βῃϊη6α οἡ πἷἰπη. Βυΐ 1ὲ 156. ἰδοὸ νψογίῃ ψὩ1]16 ἴο ἤθὰγ {Π6 Ἰε αν 
δεπὲ ἰο Πἷπη Ὀ. «6818 ὈΥ {Π6 βᾶπηθ ὈΘαΓῈΓ οὗ {πΠ6 Ἰοἰΐεν : 1ἐ 
5 ΟἿΪΥ ἃ ἔενν ᾿ἰπθ5 Ρυὶ ρσγεαὶ ρονεῖ, δηα τ η8 88 [ὉΠ] Ονν8.᾽ 
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Μαῦῦ. 4, 38. 
9, 86. 10,1 

ἘΌΒΕΒΙΟΒ 

ἔγραψάς μοι ἐλθεῖν πρὸς σέ, δέον ἐστὶ πάντα δι᾽ 
ἃ ἀπεστάλην ἐνταῦθα, πληρῶσαι καὶ μετὰ τὸ 
πληρῶσαι οὕτως ἀναληφθῆναι πρὸς τὸν ἀπο- 
στείλαντά με. καὶ ἐπειδὰν ἀναληφθῶ, ἀποστελῷ 
σοί τινα τῶν μαθητῶν μου, ἵνα ἰάσηταί σου τὸ 
πάθος καὶ ζωήν σοι καὶ τοῖς σὺν σοὶ παράσχηται. ᾿ 

Ταύταις δὲ ταῖς ἐπιστολαῖς ἔτι καὶ ταῦτα 
συνῆπτο τῇ Σύρων φωνῇ: : 

“ Μετὰ δὲ τὸ ἀναληφθῆναι τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπ- 
έστειλεν αὐτῷ ᾿Ιούδας, ὁ καὶ Θωμᾶς, Θαδδαῖον 
ἀπόστολον, ἕνα τῶν ἑβδομήκοντα" ὃς ἐλθὼν 
κατέμενεν πρὸς Τωβίαν τὸν τοῦ “Τωβία. ὡς δὲ 
ἠκούσθη περὶ αὐτοῦ, ἐμηνύθη τῷ ᾿Αβγάρῳ ὅτι 
ἐλήλυθεν ἀπόστολος ἐνταῦθα τοῦ Ἰησοῦ, καθὰ 
ἐπέστειλέν σοι. ἤρξατο οὖν ὃ Θαδδαῖος ἐ ἐν δυνάμει 
θεοῦ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ μαλακίαν, ὥστε 
πάντας θαυμάζειν" ὡς δὲ ἤκουσεν ὁ Αβγαρος τὰ 
μεγαλεῖα καὶ τὰ θαυμάσια ἃ ἃ ἐποίει, καὶ ὡς ἐθερά- 
πεύεν, ἐν ὑπονοίᾳ γέγονεν ὡς ὅτι αὐτός ἐστιν περὶ 
οὗ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐπέστειλεν λέγων “ ἐπειδὰν ̓ ἀναληφθῶ, 
ἀποστελῶ σοί τινα τῶν μαθητῶν μου, ὃς τὸ πάθος 
σου ἰάσεται. μετακαλεσάμενος οὖν τὸν Τωβίαν, 
παρ᾽ ᾧ κατέμενεν, εἶπεν ἤκουσα ὅτι ἀνήρ τις 
δυνάστης ἐλθὼν κατέμεινεν ἐν τῇ “σῇ οἰκίᾳ" ἀν- 
ἄγαγε αὐτὸν πρός με. ἐλθὼν δὲ ὁ Τωβίας παρὰ 
Θαδδαίῳ, εἶπεν αὐτῷ “ὁ τοπάρχης ἼΛβγαρος 
μετακαλεσάμενός με εἶπεν ἀναγαγεῖν σε παρ᾽ 
αὐτῷ, ἵνα θεραπεύσῃς αὐτόν. καὶ ὁ Θαδδαῖος, 

1. αὐτοῦ ΑἸΜΣΑ: αὐτοῦ καὶ δῆλοσ γένονε [γέγονεν Ὁ] διὰ τῶν 
ἐπιτελουμένων παρ᾽ αὐτοῦ θαυμασίων ΤΟΒΉΒΏΌ. 

3. ἀνάγαγε αὐτὸν πρόσ μὲ ΑἸΜΣΔΛ : καὶ πολλὰσ ἰάσεισ ἐπ᾽ ὀνόματι 
τὺ ἐργάζεται ὁ δὲ εἶπεν [εἶπε Ἐ] ναὶ κε ἑένοσ τισ ἐλθὼν ἐνώκησεν 
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ἘΘΟΙΜΒΒΕΙΑΘΤΊΙΟΑΙ, ἨΙΒΤΟΒΥ, 1. χπι. 10-18 

ἴο οοτηθ ἴο γοι; 1 τηυϑὺ ἢγϑὺ οουηρ]θῖα ἤοσα 8ἃ}] ἴῸῦ 
ΠΟΙ 1 νγὰβ βεηῦ, δπα δέου ὑππ5 οοταρ]οἰϊηρ 1Ὁ θ6 
ἰδκϑη ὉΡ ἴο Πίτη ψηο βεηῦ τηθ, δηα ἤθη 1 Πᾶνα θΘθ 
ἰακθὴ ἀρ. 1 1} σα πα ἴο γοῦ οπ6 οἴ τὴν αἰβοῖρ]65 ἴο ἢ 68] 
γουτ 5. υϊηρ', πα σἵνο 16 ἕο γου πα ἐῃοβα ἢ γοι.᾿ἢ 

Τὸ {Π656 Ἰθύξουβ ὑΠ6 [Ὁ] ον πρ᾽ 15. Γασ ΠοΥ ἀρραπαάθα 
ἴῃ {πε βϑ'υυῖδο: 

“ΝΟΝ αἰξζευ. ἐπε αβοθηβίοη οὗ «9695, {πᾶάδ5, ψγῆο 
18. αἴδοὸ Τποιηδβ, βεπὺ Τμδαάδοιβ ἕο Ὠΐτη ἃ5 δῃ δροβέϊθ, 
Ῥεῖπρ ὁπθα οὗ πὸ ϑενοηΐυ, ἃπᾶᾷ ἢθ οϑηθ πᾶ 

βίαγεά ψἰἢ ΤοΡρίαβ, ὑπΠ6ὸ 8δὸὴ οἵ Τορίαβ. Νον 

»ευι 

θη πον5 οἵ Πίτη ννὰβ Ποατᾶ,} Ὁ νὰβ τϑρογίθα 
ἴο Αρραν ἐπαῦ δῃ Αροβεϊα οὗ «6815 ἢδ5. οοπηθ Π6 6, 
ἃ5 Π6 νυγοΐδ ἴο γοῖι. 80 Τδαάδεϑιβ θαρδη ἴῃ ὑΠ6 ῬουνΕΥ 
οἵ (οὐ ἴο 68] δνεῖὺ ἀΐβθαβθ ἃπα νγθᾶκηθθθ 580 ἐπὶ 
4}} την ]οα Απᾶὰ ψῇθὴ ΑΡρὰΡ Πδαγὰ {πὸ ρσυϑαῖ 
δα ψομάου] ἀδοαβ νυ ῃΐοῃ ἢδ ννὰ5 ἀοίηρ, πα ον 
6 νγὰβ νγουκίηρ οὐγθβ, ἢ6 θαρδᾶῃ ἴο βυβρθοὺ ὑπαὶ 

ἐπΠ|9 νγὰβ ῃ6 οἵ ψῃομὰ «(}658115 Πα υυϊτῦθη βαγίηρ, 
ὙΠ δη 1 Πᾶνα Ὀθθη ἰαϊζθη ἀρ, 1 νν1}] βεπα γοὰ ὁη6 
οἵ τὴν ἀϊΐβοῖρ]θθ πὸ ψν}}} Π6 8] γοῦν βυβονίηρ. 50 Π6 

ΒΙΠηΤΠ Πα ΤΟΡΙ 45, ἢ ποτὰ δα άδειιβ νήὴδ5 βἰαγίηρ,, 
δα 5814, “1 Ποὺ ὑἐπαὺ ἃ οδυΐαϊῃ τη οἵ βοόυγεὺ ἢᾶβ 
ΟΟΙη6 ἃ πα ἰ5 βδίαγίπηρ' ἴῃ γοῦ Ποῦβ6. Βυΐηρ Πίτη ἴο 
τηθ. 2 Απα ΤΟΡΙ85 οδιηε ἰο Τμδαάδειιβ πα βαϊᾷ ἴο Πΐτη, 
ΤΙς Τοράύοῆ, ΑΌραι, βασητηοπθα τὴ πα θα 6 πιὰ 
Ὀυΐπρ γοὰ ἰο Πΐτη ἴῃ οὐάου το δὰ] τα. Απα Τπαά- 

τ ΘΟΙΠΘ Πη]ΔΠΙΒουρἐβ δα : “Απα Πα πᾶ Ὀϑοοῖηδ πηδηϊζεϑὶ 
Ὀγ πε ψοπᾶθυβ ψτουρηϊ Ὀγ Ὠΐπη.᾽" 

2. ΘΟΙΩΘ ΓΤ] ΠΟΥ ρὲβ οοηξίπι : “ὁ ΑΠπα Π6 18 σου Κρ Δ Ων 
ΟἾΓ65 ἰπ ἴπΠ6 πᾶς οἵ «6515. Απα Πα 5αϊα, “Ὑ65, Τιογα, 
Α σοτίαϊη βέγαηρ Υ οΔ ΠῚ δπα ἰ5 ᾿Πἰνίηρ ἢ πη6, ἃ πα 15 γοῦν; 
ΤηΔ ΠΥ οπᾶογβ.᾽ Απᾶ ΑΡρδγ 5βαϊά, " Βυείηρ Πἷπι ἴο τηϑ.᾽ 

[ἐνώκησε Β,, ἐνοίκησεν ἘΞ] παρ᾽ ἐμοὶ καὶ πολλὰ θαύματα ἐπιτελεῖ" 
ὁ δὲ ἀνάγαγε αὐτὸν ἔφη πρόσ με ἘΒΒΒΏ. 
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ἘΠΒΕΒΙΤΒ 

“ἀναβαίνω, ἔφη, ᾿ ἐπειδήπερ δυνάμει παρ᾽ αὐτῷ 
ἀπέσταλμα.᾽ ὀρθρίσας οὖν ὁ Τωβίας τῇ ἑξῆς καὶ 1 
παραλαβὼν τὸν Θαδδαῖον ἦλθεν πρὸς τὸν Αβγαρον. 
ὡς δὲ ἀνέβη, παρόντων. καὶ ἑστώτων τῶν μεγι- 
στάνων αὐτοῦ, παραχρῆμα ἐν τῷ εἰσιέναι αὐτὸν 
ὅραμα μέγα ἐφάνη τῷ ᾿Αβγάρῳ ἐν τῷ προσώπῳ 
τοῦ ἀποστόλου Θαδδαίου: ὅπερ ἰδὼν [Αβγαρος 
προσεκύνησεν τῷ Θαδδαίῳ, θαῦμά τε ἔσχεν 
πάντας τοὺς περιεστῶτας" αὐτοὶ γὰρ οὐχ ἑοράκασι 
τὸ ὅραμα, ὃ μόνῳ τῷ ᾿Αβγάρῳ ἐφάνη: ὃς καὶ] 
τὸν Θαδδαῖον ἤρετο ᾿εἰ ᾿ ἐπ’ ἀληθείας μαθητὴς 
εἶ ̓ Ιησοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, ὃς εἰρήκει πρός με 
᾿ἀποστελῶ σοί τινα τῶν μαθητῶν μου, ὅστις 
ἰάσεταί σε καὶ ζωήν σοι παρέξει. ̓᾿ καὶ ὁ Θαὃ- 
δαῖος ἔφη ᾿᾿ἐπεὶ μεγάλως πεπίστευκας εἰς τὸν 
ἀποστείλαντά με, διὰ τοῦτο ἀπεστάλην πρὸς σέ. 
καὶ πάλιν, ἐὰν πιστεύσῃς ἐν αὐτῷ, ὡς ἂν πιστεύ- 
σῃς ἔσται σοι τὰ αἰτήματα τῆς καρδίας σου. 
καὶ ὃ ἼΛβγαρος. πρὸς αὐτόν “οὕτως ἐπίστευσα, ' 
φησίν, ᾿Ἤ ἐν αὐτῷ, ὡς καὶ τοὺς ᾿Ιουδαίους τοὺς 
σταυρώσαντας αὐτὸν βουληθῆναι δύναμιν παρα- 
λαβὼν κατακόψαι, εἰ μὴ διὰ τὴν βασιλείαν τὴν 
Ρωμαίων ἀνεκόπην τούτου. καὶ ὁ Θαδδαῖος 
εἶπεν ᾿ ὁ κύριος ἡμῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρὸς 
αὐτοῦ πεπλήρωκεν καὶ πληρώσας ἀνελήφθη πρὸς 
τὸν πατέρα." λέγει αὐτῷ ἼΛβγαρος ᾿ κἀγὼ πε-᾿ 
πίστευκα εἰς αὐτὸν καὶ εἰς τὸν πατέρα αὐτοῦ. 
καὶ ὁ Θαδδαῖος ᾿ διὰ τοῦτο, φησί, τίθημι τὴν 
χεῖρά μου ἐπὶ σὲ ἐν ὀνόματι αὐτοῦ. καὶ τοῦτο 
πράξαντος, παραχρῆμα ἐθεραπεύθη τῆς νόσου καὶ 
τοῦ πάθους οὗ εἶχεν. ἐθαύμασέν τε ὁ ἼΛβγαρος. 
ὅτι καθὼς ἤκουσται αὐτῷ περὶ τοῦ ᾿Ϊησοῦ, οὕτως 
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ΕΟΟΙΜΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, 1. χπὶ. 18--:|18 

ἄδθαβ βαϊα, “1 Ψ}] σῸ ἃρ 5ίποθ 1 ἢν θδδῃ τηΐτἃ- 

Ου]ου ΒΥ βαηῦ ἴοὸ τη. 850. ΤΟΡΙα5 τοβα ἊΡ δδυν {ΠῸ 
ποχὺ ἀδΥ δηα ἰακίηρ Τμδάάδεθυβ οαπηθ ἰο ΑΡρᾶγ. 

 Νοὸν 885 Βα ψεπῦ ὑρ, ψῃῖ]α {πΠ6 Κίηρ᾽ 5 τηδριαῦθβ ΚΕ 

 βἰδπαϊηρ ργθβεηΐ, ἃ8 5000 85. Π6 επίεγσεα ἃ ργϑδΐ 

᾿ ψιβίοη ΔρΡρθδγεῆ ἴο ΑῬρϑγ οὴ ἐπε ἔδος οὗ ἔπε Αροβέ]ε 
Τμαάάδοδυβ. ἀπά νῃεη ΑΌραγϑαν ἐἢΐ5, η6 ἀἸ ἀγενθύθηοα 

 ἴο ΤΠδαάδειι5, ἀπα γοπᾶου ΠΕ] 41} γῆο ἡγεσα βιδηαίηρ 
Ὀγ, ἔου ἔπδυ μα ποὺ β6θὴ ἐπε νἱβίομ, νηΐ ἢ ἀρρεαγθᾶ 
οἾΪγ ἴο ΑΡραῦ. Απάᾶ ες δϑικϑα Τῃδάάδθιυβ, ᾿ Ατὰ γοι 

οὗ ἃ ὑστάτη ἃ αἰβοῖρ]ς οὗ Ψ6βϑ05, {πΠ6 ὅοῃ οὗ αοά, ψῆο 
5814 ἴο τη6, “1 ψ}1}} βεπά γοι οηδ οὗ τὴν ἀἰβοῖρ]εϑ ῃο 

ΠΟ ὙΨΜΠ] Ποδὶ γοῦ δ πα ρἷνε γουῦ 116} Απᾶ Τμαάδάδειβ 
βδῖϊα, ᾿ Βῖποθ γοὰ πᾶνε Πδὰ ρσυθαὺ [δ ἴῃ Πΐπη ψγηῸ 

Βϑηῦ τη6, 1 νγὰβ βεπὺ ἴο σοι ΤῸΣ ὑπῖ5 τεᾶϑοῦ. Απὰ 
ἀραῖτι, 1ξ γοὺ Ὀεϊῖθνα ἴῃ Πΐπη, {πΠῸ τεαπεϑὺ οὗ γοῦγ 
Πδαγῦ 5}4}} θῈ ἴο γοῖι ἃ5 γοῦ θε]θνε. Απα Αθρὰγ 
βΒαῖα ἴο Πίτη, “1 ᾶνα βοῇ Ρ6]16Ε ἴῃ Ηΐτα 85 ἴο μαννα 

Ὑ]Βη6α ἰο ἴδκε ἔοσοβε δῃηὰ ἀδβϑίσου ἐπε Ψεὸν8 ψ}0 
οὐποῖβεα Πίτα, μδα 1 ποὺ θεεπ ργενεπίθα ἔτοτα ἐπῖ5 
Ὀγ ἐπε Βοιηδῃ Ετηρίτα. Απα Τῃδαάδειβ 5δϊ4, ἡ Οὐ 

Τιοτᾶ μᾶ5 {Ὁ16Π]1|δὰ {π6 ψ1}} οὗ ἢἰβΒ Εδύμου, δηα δἰδευ 

ΕΒ] ηρ τ ἢᾶ5 θΘ απ ἔα καπ ὰἃρ ἰὸ {Π6 Βδύμοσ. Απάὰ 
ΑΡρδγ βαϊά ἴο Βίτω, “1 ἴοο Βᾶνα Ῥε]ϊενεα οἱ Πΐτη ἀπ 

ΟΠ δῖα Βαΐμου.ἡ Απᾶ Τμδαάδειβ βαϊά, “ΕῸΣ ἐπ|5 

ὄδῦδβ6 ΓρΡαΐ τὴν παπᾶ οἡ γοὰ ἴῃ Πΐ5 πᾶτηθ. Ἀπ ψῃθπ 

Βς6 αἷά {Π18 ᾿τηγτηδαϊαίοὶν μῈ νγὰβ Πθαϊθα ἔγουη {ῃ6 

ἀἴβεαβε ἀπ {πὸ βυβενίηρθ 6 παδᾶᾷ. Απᾷ Αὔρᾶγ 
᾿ς ψοπάετγεα {Πα 1050 85 ΠΕ Πδά Πεδσζὰ οοποουπίπρ' (6815 
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ΕΟΒΕΒΙΌΒ 

“- μὴ ’, Ἁ “ “ ΕῚ “ 

τοῖς ἔργοις παρέλαβεν διὰ τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ 
,ὔ Ἁ “ Θαδδαίου, ὃς αὐτὸν ἄνευ φαρμακείας καὶ βοτανῶν 

᾽ ᾽ὔ εν ει , 3 Ἀ ἊΣ ᾿ ἐθεράπευσεν, καὶ οὐ μόνον, ἀλλὰ καὶ Αβδον τὸν 
“Ἀ ΕΝ ,ὔ » Δ Α ᾽ }] 

τοῦ ἴΑβδου, ποδάγραν ἔχοντα: ὃς καὶ αὐτὸς 
“- ,ὔ προσελθὼν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ ἔπεσεν, εὐχάς 

. ᾿ Α ᾽ ΄ ’ὔ τε διὰ χειρὸς λαβὼν ἐθεραπεύθη, πολλούς τε 
“ ΨΦ' ἄλλους συμπολίτας αὐτῶν ὁ αὐτὸς ἰάσατο, θαυ- 

“- ᾿Ὶ ,ὔ μαστὰ καὶ μεγάλα ποιῶν καὶ κηρύσσων τὸν λόγον 
“-“ “-“- Ν Α “ ΦυΨ ἕ ᾿ 

τοῦ θεοῦ. μετὰ δὲ ταῦτα ὃ ἔΛβγαρος ᾿" σὺ Θαδ- 1: 
“- μὴ “ “ “- ζω 

δαῖε, ἔφη, ᾿ σὺν δυνάμει τοῦ θεοῦ ταῦτα ποιεῖς 
Α ς - ΕῚ " :) ΄7 3 3 8δ...8 ᾿ καὶ ἡμεῖς αὐτοὶ ἐθαυμάσαμεν: ἀλλ᾽ ἐπὶ τούτοις 

᾿ “ δέομαί σου, διήγησαί μοι περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ 
3 “ “- “-“ - Ἰησοῦ πῶς ἐγένετο, καὶ περὶ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, 

.Ἶ “- , καὶ ἐν ποίᾳ δυνάμει ταῦτα ἐποίει ἅτινα ἤκουσταί 
μοι. καὶ ὁ Θαδδαῖος “νῦν μὲν σιωπήσομαι, 3᾿ 

ΤΗΝ " οἿ “ Α Ἷ 3 ᾽’ὔ 
ἔφη, ᾿ ἐπεὶ δὲ κηρῦξαι τὸν λόγον ἀπεστάλην, 

7 

αὔριον ἐκκλησίασόν μοι τοὺς πολίτας σου πάντας, 
᾿ 3 “- “- “ Α 

καὶ ἐπ᾿ αὐτῶν κηρύξω καὶ σπερῶ ἐν αὐτοῖς τὸν 
΄  “ - “-“ --᾽ “ 

λόγον τῆς ζωῆς, περί τε τῆς ἐλεύσεως τοῦ ᾿Ιησοῦ 
καθὼς ἐγένετο, καὶ περὶ τῆς ἀποστολῆς αὐτοῦ, 

᾿ “-“ ,ὔ " καὶ ἕνεκα τίνος ἀπεστάλη ὑπὸ τοῦ πατρός, καὶ 
᾿ “ “- " περὶ τῆς δυνάμεως καὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ καὶ 

᾿ ’ μυστηρίων ὧν ἐλάλησεν ἐν κόσμῳ, καὶ ποίᾳ 
΄ “- Α “ “- “-“ 

δυνάμει ταῦτα ἐποίει, καὶ περὶ τῆς καινῆς αὐτοῦ 
͵ “ ᾿ " “ κηρύξεως, καὶ περὶ τῆς μικρότητος καὶ περὶ τῆς 

- } ῬΗΠ. 9,8 ταπεινώσεως, καὶ πῶς ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν καὶ 
“- ᾿ ἀπέθετο καὶ ἐσμίκρυνεν αὐτοῦ τὴν θεότητα, καὶ 

᾿] ,ὔ νι ,ὔ ᾽ , σ ,ὔ 

ἐσταυρώθη, καὶ κατέβη εἰς τὸν Αιδην, καὶ διέσχισε 
“- Ἁ φραγμὸν τὸν ἐξ αἰῶνος μὴ σχισθέντα, καὶ ἀν- 

, ἤγειρεν νεκροὺς καὶ κατέβη μόνος, ἀνέβη δὲ μετὰ 
πολλοῦ ὄχλου πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ. ἐκέλευσεν 2] 
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ΠΥ ΨΥ ΎΨ ΙΒ 

ἘΟΟΙΦΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΆΒΥ, 1. χπὶ. 18--2] 

80 6 Πα ἰπ ἔαδοῦ τϑοοϊνεα ἐπγοιρὴ ἢΐ5 ἀἰβοῖρ] 8 
ὙΠδαάδοιιβ, γΠο ουτοα Πΐμη ἰδοῦ ἀτιιρδ ἃπα ΠΟΙ 5, 
δα ποὺ οἷν Πἴπη θα αἰδοὸ Αθάμπβ ἐπε βοὴ οἵ Αθάπβ 
γγΠ0 Παάᾶ {πε σουΐ; ἔου μ6 ἔοο σϑῖὴδ δηῃά [6]] αὖ ἢῖ5 
Τεεὺ, ἀπ γϑοοϊνοα Ηἰβ ρυαυοὺ δὖ Πῖ5 Βαπᾶς, ἀπ ννὰϑ 
Πεβα]ε. πᾶ ἐπε βαηθ Τπαάάδοιβ Πθα]θα τυϑηΥ 
οὐπουβ οἵ ἐπεῖν ἔθ]ον - οἰϊσεηβ, Ῥου ουτηΐηρ Τα Δ ΠΥ 
γΟΠἀοΥ] ἀθοαβ ἃπα ρυθδοῃΐηρ ὑπῃ6 ψογὰ οἵ Οσοα. 
Απα αἴου {Π185 ΑΌρδΥ 54, “Ὁ Ὑπααάδουβ, Ὁ 15. ὈῪ 
ἔπε ρονεὺ οὗ ἀοά ἐπαὺ γοὰ ἀο ἐπμιεβε ἐπίηρβ, πα νγε 
ΟΌτΒΕΪνεβ Πᾶνα ψοπασογθα, Βαυΐ ἴῃ δααϊθοπ ἴὸ {15 
Τ Ῥερ γοιι, δχρ᾽αΐπ ἕο τὴ6 οοῃοθγηΐῃρ ἐῃ6 οοτηΐπρ' οὗ 
δ ϑ5, πον Ὁ Παρρβηθα, πα σοποουΐηρ ΠΒ ῬΟΥΨΕΥ, 
Δηα Ὅν ψῃαὺ ρόνοὺ Πα αἰα {π656 ἐπίηρβ οἵ νυ βίο 1 
ἤανε μεαγᾶ. Απᾶ Ἰπδδάδειιβ βαϊά, “1 1} πον ΡῈ 
Β]Θηὐ, Ὀαὺ δἰποα 1 νὰβ βεηὺ ἴο ργύεβοῃ πε ψογχα, 
ΒΌΓΤΩΤΩΟΙΠ ΤΟΥ Τὴ 6 ἴο-ΠΙΊΟΙΤΟΥ 8 ἈΒΒΘΙΊΡΙΥ οὗ 4}} γοῦτ 
ΟἸ τ Ζ6 5, πα 1 ν}1}} ργθϑοῦ Ὀεΐοσα ὑπϑῖη, ἃ πα 800 ἴῃ 
Ποῖ {πΠῸ νογὰ οὗ 116, θοῦ οοποουηΐηρ ἔῃ 6. οομηϊηρ' 
ΟΥ (9}6ἐ55, ον Ὁ ΠΑρΡΡρεηθα, ἂπα οοποουηΐηρ 15 
ΤῊ 550, ἃ Πα [Ὁ ψηδὺ γθᾶθοη ἢῈ νγὰβ βεηὺ ὈῪ {π6 
ἘδίΠοΥ, πα οοποογηΐηρ' Πΐ5 Ῥονου, δηα Ηἷθ ἀθθαβ, δπὰ 
ὕΠ6 τηγϑίθγίθϑ νυ ῃΐοἢ Π6 ΘΡοκα ἴῃ ἐμθ ψουῦἹᾶ, ἀπά ὈῪ 
γγηδὺ ΡοναΥ Πα αἸα π656 ἐπίηρβ, ἃπα σοποθυπΐηρ' Πῖ5 
ΠΟΘ ὈΓΘΔοΠΐηρ, ἃ πα σοοποουηΐηρ ἢἶ5. ον] η 685. δα 
ΠυταΠ αὐΐοη, ἀηα μον 6 Πα ]6α Ὠϊμηβο]ῇ, ἀπα ρμΡαὶ 
δῖ 6. ἀπά τηδαδ 1{{{16 ΐθ αἰνίηῖν, ἃπα νγὰβ ογποῖῆβα, 
δα ἀοβοοπαθα ἱπίο Ηδάθβ, πα ταπὺ ὑπ Ῥαγυ !]0ῃ 
ΠΙΟἢ Πα ποὺ θθϑὴ τϑπῦ ἔγοσα ὑῃς6 θερὶ πηΐηρ οἵ {πε 
ΟΥ]4, ἀπα γαϊβϑα ἐῃς ἀδθδά, ἀαἀπᾷ 6 νψεηὺ ἄόνῃ 4]0Π6, 
αὖ ΙΓ ἃ στοῦ ταυ]ϊτυαάς αἀἰ4 μἢ6 ρὸ ἃρ ἴο ἢἴβ 

1 αὐτοῦ ΑὙΜΣΔ ;: αὐτοῦ καὶ πῶσ κάθηται ἐν δεξιᾶ τοῦ θυ καὶ πρσ 
ὰ δόξησ ἐν τοῖσ οὐνγοισ καὶ πῶσ ἐλεύσεσθαι μέλλει πάλιν μετὰ 

υνάμεωσ κρῖναι ζῶντασ καὶ νεκρούσ ἘΒΒΌ. . 

0 



ἘΠΕῚ 

οὖν ὁ ἴΛβγαρος τῇ ἕωθεν συνάξαι τοὺς πολίτας 
αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι τὴν κήρυξιν Θαδδαίου, καὶ 
μετὰ ταῦτα προσέταξεν δοθῆναι αὐτῷ χρυσὸν 
καὶ ἄσημον. ὁ δὲ οὐκ ἐδέξατο, εἰπών “εἰ τὰ 
ἡμέτερα καταλελοίπαμεν, πῶς τὰ ἀλλότρια ληψό- 
μεθα;᾿ ἐπράχθη ταῦτα τεσσαρακοστῷ καὶ τριακο- 
σιοστῷ ἔτει. 

ἽΑ καὶ οὐκ εἰς ἄχρηστον πρὸς λέξιν ἐκ τῆς Σύρων 
μεταβληθέντα φωνῆς ἐνταῦθά μοι κατὰ καιρὸν 
κείσθω. 

1 ΘΟΙη6 τηδηιβοῦρίβ δα: “ΛΑπᾶ μον Πα ἰβ8 βεαϊβα οἢ 
ἴῃς τὶρῃξ μαπᾶ οὗ οα δπὰ ἐῃῈ Βαΐμουῦ τ οονν ἷπ ἐπα 
Ηδάνθηβ, ἀπ μὸν μ6 ΨῚ}] οοπηθ ἀραὶη ἢ ῬόονοῚ ἴο ἡπᾶρα 
[Πς ᾿ϊνίπρ' δηὰ ἰῃς ἀδδα." 
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Η 
ἘΟΟΙΕΘΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΘΤΟΒΥ, 1. χα. 291-929 

δίπουν. 850. ΑΡρδγ οομημηαπᾶθα ἢἰβ οἰ θη ἴοὸ 
Π ἈΒΒΟΘΙΉΡ]6 ἴῃ {Ππ τηογηΐηρ ἃΠα ἴο Πθδν ἴΠ6 Ῥγθδοῃίηρ 
οὗ Τπαάάδευβ, πα αἴου. ὑΠ15 πα ογάουθα τη ἴο Ὀ6 
ρίνθη ρο]ά ἃπᾶ ρ]αΐβ, θυαΐ ῃθ αἰά ποὺ τβοεῖνε ἴὖ, 
βαγίηρ, “ΙΓ να Πᾶνα Ἰϑβ οὐσ οὐ ὑπίπρϑ, ἢονν 514}] 
χα ἀκα ἔποβε οὗ οὐμουβ ἢ ΤΠδ6θ6 ὑπίηρβ ΤΕΥ 6 60Π6 

ἴπ {ῃς6 8401} γεαγ. 

1,6ὲ {πΠῖ5 ναίαδθ]ε ἀπά |{{6γὰ] ὑγαπϑίαἰϊοη του ὑΠ6 

βϑγγῖδο 58Ηῖ[ςς τα ἴον Π6 ῥὈγεβϑθηῦ. 

3 ΤῊδ το μυπάγοαιη δπα ἐγ θῖῃ γϑαν οὗ {πΠ6 Εάθββθπα 
οἵα, ψ Βο Ὀεραπ 810 8.6., οι] 6 α.0. 80, ψῃϊο ἢ ἈΡΎΘΘ5 
τ {πὰ ἀαίς οὗ {πε ογποϊχίοη ρίνθη Ὁ. Του Πα π αὶ 15 
ὉΠ6 Ὑ68γ δα] ον ἴπδη ἐπα ἀαία οῖνοπ ἴῃ  Θγουη θ᾽ 5 νθυβίοη οὗ 
{πὸ ζμγοηΐοῖς οἵ Επιβθθῖπι5 πα ἔνγο γϑ δῦ δαυ]ον ἔπη ἐμαὶ 
δίνβη 'π ἐπθ Αὐτηθηΐδη νουβίοη οὗ ἐπ βαῖὴηθ ὈΟΟΚ. 
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σ᾽ Μ1ΠΗι " ἐς. πὸ Ρ»»} 

Ἐαλς βε ελη 

Β 

Τάδε καὶ ἡ β περιέχει βίβλος τῆς 
᾿Εκκλησιαστικῆς ἱστορίας 

Περὶ τῆς μετὰ τὴν ἀνάληψιν τοῦ Χριστοῦ 
διαγωγῆς τῶν ἀποστόλων. 

Ὅπως Τιβέριος ὑπὸ Πιλάτου τὰ περὶ τοῦ 
Χριστοῦ διδαχθεὶς ἐκινήθη. 

Ὅπως εἰς πάντα τὸν κόσμον ἐν βραχεῖ 
χρόνῳ διέδραμεν ὁ ὃ περὶ τοῦ Χριστοῦ λόγος. 

Ὥς μετὰ Τιβέριον Γάϊος ᾿Ιουδαίων βασιλέα 
καθίστησιν ᾿Αγρίππαν, τὸν “Ηρῴδην ἀϊδίῳ 
ζημιώσας φυγῇ. 

ὡς Φίλων ὑπὲρ ᾿Ιουδαίων πρεσβείαν ἐστεί- 
λατο πρὸς Γάϊον. 

Ὅσα Ιουδαίοις συνερρύη κακὰ μετὰ τὴν 
κατὰ τοῦ Χριστοῦ τόλμαν. 

Ὡς καὶ Πιλᾶτος ἑαυτὸν διεχρήσατο. 
Περὶ τοῦ κατὰ Κλαύδιον λιμοῦ. 
Μαρτύριον ᾿Ιακώβου τοῦ ἀποστόλου. 
Ὡς ᾿Αγρίππας ὁ καὶ Ἡρῴδης τοὺς ἀπο- 

στόλους διώξας τῆς θείας παραυτίκα δίκης 
ἤσθετο. 

Περὶ Θευδᾷ τοῦ γόητος. 
Περὶ Ἑλένης τῆς τῶν ᾿Αδιαβηνῶν βασιλίδος. 
Περὶ Σίμωνος τοῦ μὰγου. 

«ς 



ΓΟΝΤΕΝΤΘ ΟΕ ΒΟΟΚ ΠῚ 

116 οοπέθηἐς ο7) ἰδ δεοοπά δοοῖΐ: οΓ ἐλ6 Ηϊδίογῳ 
οΓ ἰδὲ (λιμοὶ ἐδ αδ 7οϊϊοντυδ : 

. Οἱ {πΠῸ 11ξὲ οὗ π6 Αροβϑἕ!θβ αὔξοανυ. π6 Αβοθη- 
βίομ οἵ (ἢ γϑί. 

. Οη {ῃδ6 δπιοίίοι οἵ ΤΊ υῖπ5 αὖ Ἰδαυηΐηρ' ἔγΌΤα 
Ῥηαῦα ἐπε βἴουυ οὔ (γϊϑῦ. 

. ον ἴῃ ἃ 5δογὺ {ἴτε {π6Ὸ τη ϑθδ 9.6 ΘΟΠΟΟΥΠΪΠρ᾽ 
ΟΠ τῖδὺ γᾶπ ἐΠγοαρ ἢ ἐΠ6 γν Π0]6 ἡπνου]ά. 

. ον αἴτεον ΤΙθουίαβ (ὐαΐα5 ἀρροϊπέθα Αρτῖρρα 
ἃ5. Κίπρ' οὗ {Π6 «{6νν δπα ρυμῃίβῃβα Ηετοα 
ψ τἢ ρουροῦμπαὶ θη βῃγηθηΐ. 

. ον ΡἢΠΟ νψγὰ8 βδῃηὖ οῃ ἃἢ δΘθθαβϑυ ἴο (ὐδἷτ5 
οἡ 64] οἵ {πὸ 7 ὃν. 

. ΑἹΙ ἐπα ον ψ ῃο ἢ δοοαπη]αΐθα οα ἐπα Φον5. 
δἴτου ἐπιοῖν οὐπηθ ἀρϊηδὺ ΟΠτιβῦ. 

. ον Ρι]αἴθ, ἕοο, οοτητηϊ  εα σαϊοῖϊάε. 
ΝΠ]. (ὐποουπΐηρ ὑῃ6 ζδυιΐηθ ἴπ {πῸ {ἶΐπιε οὗ 

ΟἸαπαϊα5. 
. ΤΠ6 τηδγίγγαοτη οὔ ψᾶπηθβ ἐπε ΑΡοβίϊδ. 
. ον Αρτίρρα, ψγῆο νγὰβ αἷθο οδ]]δεᾶ Ηδτοά, 

Ῥευβεουϊθα ὑπ Αροβί]θβ πᾶ δὲ οπος εὶς 
{πα Ρρυπίβηπηθηὺ οἵ αοά. 

«Οἱ ΤΠουάδβ ἐπα τπᾶρίοίΐδη. 
. Οπ Ἠεσξϊοθπα {π6 Θάυθθη οὗ {πῸ ΛΔαϊδθεπὶ. 
. Οκ δημοη Μαραβ. 
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ΕΟΌΞΒΕΒΙΙΓΙΒ 

Περὶ τοῦ κατὰ Ῥώμην κηρύγματος Πέτρου 
τοῦ ἀποστόλου. 

Περὶ τοῦ κατὰ Μάρκον εὐαγγελίου. 
Ὡς πρῶτος Μάρκος τοῖς κατ᾽ Αἴγυπτον 
τὴν εἰς τὸν Χριστὸν γνῶσιν ἐκήρυξεν. 

Οἷα περὶ τῶν κατ᾽ Αἴγυπτον ἀσκητῶν ὃ 
Φώλων ὁ ἱστορεῖ. 

Ὅσα τοῦ Φίλωνος εἰς ἡμᾶς περιῆλθεν συγ- 
γράμματα. 

Οἵα τοὺς ἐν Ἱεροσολύμοις ᾿Ιουδαίους συμ- 
φορὰ μετῆλθεν ἐν τῇ τοῦ πάσχα ἡμέρᾳ. 
ἷα καὶ κατὰ Νέρωνα ἐν τοῖς “Ἱεροσολύμοις 
ἐπράχθη. 

Περὶ τοῦ Αἰγυπτίου, οὗ καὶ τῶν ἀποστόλων 
αἱ Πράξεις ἐμνημόνευσαν. 

Ὡς ἐκ τῆς ᾿Ιουδαίας εἰς τὴν Ρώμην δέσμιος 
ἀναπεμφθεὶς Παῦλος ἀπολογησάμενος πά- 
σης “ἀπελύθη αἰτίας. 

ΚΙ Ὡς ἐμαρτύρησεν ᾿Ιάκωβος ὃ τοῦ κυρίου 
χρηματίσας ἀδελφός. 

ΚΔ Ὡς μετὰ Μάρκον πρῶτος ἐπίσκοπος τῆς 
᾿Αλεξανδρέων ἐκκλησίας ᾿Αννιανὸς κατέστη. 

Τερὴ τοῦ κατὰ Νέρωνα “διωγμοῦ, καθ᾽ ὃν 
Ῥώμης Παῦλος καὶ Πέτρος τοῖς ὑπὲρ 

ἐλοξβείας μαρτυρίοις κατεκοσμήθησαν. 
ΚΞ ὥς μυρίοις κακοῖς περιηλάθησαν ᾿Ιουδαῖοι, 

καὶ ὡς τὸν ὕστατον πρὸς Ῥωμαίους ἤραντο 
πόλεμον. 

5 δ μος τὸ Ξ Ὧι Εἰ 

Ξ 

Συνῆκται ἡμῖν ἡ βίβλος ἀπὸ τῶν ἸΚλήμεντος 
Τερτυλλιανοῦ ᾿Ιωσήπου Φίλωνος. 
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 ἘΟΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, 11. ΟΟΝΤΕΝΤΒ 

ΧΙΝ. 

ΧΥ. 
ΧΥῚ. 

ΧΥΠ]. 

ΧΥΠΙ. 

ΧΥΧ. 

ΧΧ, 
ΧΧΙ. 

ΧΧΙΠ. 

ΧΧΙΠΙ. 

ΧΧΙΝ. 

ΧΧΥ. 

ΧΧΥῚ. 

Ομ ἐπα ργεδοῃίηρ οὗ Ῥεῖ {πε Αροβϑί!α αὖ 
Ἀοτηδ. 

Οπ τπ6 (ὐοβρεὶ δοοουαϊηρ ἰο Μδγκ. 
Ηον Μαῖκ νρ ὑπθὸ ἢνβθε ἴο ρύθδοῃ ἐπα 

Κπον]εαᾶρε οὗἉ (Πγϊβὺ ἴο ἐποβα ἴῃ Εργρί. 
ΤΠῸ παιγαϊνε οἵ ῬΏΠο οὐ ἐπε Αβοοίϊοβ ἴῃ 

Ἐρυριύ. 
ΤΠῸ ἰγθαίθες οὐ ΡΉΠ]ο ψ οἢ μαναὰ οοσὴθ ἀονῃ 

ἴο υ8. 

ΠῸ6 τηϊϑέοσί πος ν οἢ ονουΐοοκ ἐμθ «6 νν8 
ἴῃ Φουυβδ]θια οὴ ἐπα ἀἂν οὗ ὑπ6 Ῥάββονθυ. 

γΥδΒαΐ γνγὰβ ἄοπϑ δὖ “θυ αβαίθοτη ἀπᾶοθυ Νότο. 
Οη ἐπε Ἐρυρεϊδη ψποῖὰ ὑπῸὸ Αοὐβ οἵ {Π6 

ΑΡοϑβε]θβ5 αἰϑὸ τη θη οπαα, 
Ηον Ραμ] νγὰβ βεπὺ ἃ ρυβοποῦ ἰο οτηδ ἔἸΌτα 

Ψυάδδα δπα δέξου ἀδίεπαϊηρ Πἰμηβ6 1 ννὰβ 
δοαυϊεα οὗ 411 οα!]0. 

Ηον «9865 πὸ νγὰ5 οδ]]θα {πὰ Ὀγοίμει οὗ 

ὑΠ6 Τιοτὰ βυῇεγθα τηᾶυῦγγαοιη. 
Ηον αἴϊεν Μαῖκ Απηΐδηιβ γὰρ ὑπ6 ἤγοὺ ἴο 
6 δρροϊηϊθα θίβῃορ οὗ {πῸ ομυσοι οὗ ὑπ6 
ΑἸΘχδαπαγίδηβ. 

Ομ {πῸ ρῥευβθουξίοη ὑπᾶεὺ Νότο ἴῃ ψΠΙΘῊ 
Ῥαὺ] απᾷ Ῥεῖου αὖ Βοηθ. ψεῦα δἀουῃπθα 
ὙΠ ταν γγάουα ἔῸΥ ὙΠ] ΡΟ ᾽Β 586. 

Ηον {πε Ψὸν5 ψοῦα Ρυγθιθα Ὀ. οουη]θθβ. 
αν ἢ ἀπα πον ἔπον Ῥερὰπ ὑπΠῸ ἢπα] γᾶ} 

ἀραϊπδὺ ὑπΠ6 Ἀογηδηβ. 

Οὐυν θοΟΙς νγὰ5. σοι θα ἔτομὰ ἔποβα οἵ ΟἸθιηθηῦ, 

ον] απ, Φόβορπιβ, πα ῬΉΠο. 
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Αοίϑ 6, 1-Ὁ 

᾿Αοὔϑ 7, δ8, ὅ9 

Π : 

Ὅσα μὲν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας ἐχρῆν 
ὡς ἐν προοιμίῳ διαστείλασθαι τῆς τε θεολογίας 
πέρι τοῦ σωτηρίου λόγου καὶ τῆς ἀρχαιολογίας 
τῶν τῆς ἡμετέρας διδασκαλίας δογμάτων ἀρ- 
χαιότητός τε τῆς κατὰ Χριστιανοὺς εὐαγγελικῆς 
πολιτείας, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὅσα περὶ τῆς γενο- 
μένης ἔναγχος ἐπιφανείας αὐτοῦ, τά τε πρὸ τοῦ 
πάθους καὶ τὰ περὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ἐκλογῆς, 
ἐν τῷ πρὸ τούτου, συντεμόντες τὰς ἀποδείξεις, 
διειλήφαμεν: φέρε δ᾽, ἐπὶ τοῦ παρόντος ἤδη καὶ 
τὰ μετὰ τὴν ἀνάληψιν αὐτοῦ διασκεψώμεθα, τὰ 
μὲν ἐκ τῶν θείων παρασημαινόμενοι γραμμάτων, 
τὰ δ᾽ ἔξωθεν προσιστοροῦντες ἐξ ὧν κατὰ καιρὸν 
μνημονεύσομεν ὑπομνημάτων. 

Πρῶτος τοιγαροῦν εἰς τὴν ἀποστολὴν ἀντὶ 
τοῦ προδότου ᾿Ιούδα κληροῦται Ματθίας, εἷς καὶ 
αὐτός, ὡς δεδήλωται, τῶν τοῦ κυρίου γενόμενος 
μαθητῶν. καθίστανται δὲ δι’ εὐχῆς καὶ χειρῶν 
ἐπιθέσεως τῶν ἀποστόλων εἰς διακονίαν ὑπηρεσίας 
ἕνεκα τοῦ κοινοῦ ἄνδρες δεδοκιμασμένοι, τὸν 
ἀριθμὸν ἑπτά, οἱ ἀμφὶ τὸν Στέφανον. ὃς καὶ 
πρῶτος μετὰ τὸν κύριον ἅμα τῇ χειροτονίᾳ, 
ὥσπερ εἰς αὐτὸ τοῦτο προαχθείς, λίθοις εἰς θάνατον 
πρὸς τῶν κυριοκτόνων βάλλεται, καὶ ταύτῃ πρῶ- 
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ΒΟΟΚ ΗΠ 

Ατα, {παὺ ποεάβα βἰαύίη γγὰῦ οὗ ργεΐδοθ ἴῃ {Π6 
ἴβίουυ οὗ {π6 Ομαγοι- {πὸ ρυοοῦ οὗ πὸ αἰνίηἰΐγ οἵ 
ΟΠ βανίηρ Γοροβ, {πΠ6 ἀποίθην Ὠἰϑέουυ οἵ οὐτ [θ8ο}- 
ἴηρ,, ἀηα ἐπε δπύϊααίϊέν οὗ [η6 ἀορτηδβ οἵ {π6 (υϊβυίδη 
δ δοοογαϊηρ ἰο πε οβρ6], ραγυϊσα]αυν 411} ἐῃ6 
Ροϊη!δ φοποογηίπρ Πἰβ γθοθηῖν Ὁ] Π]Π16α δάνεπε, {πὸ 
νοηΐβ θαδΐογε Πἰβ Ῥαββϑίοη, πᾷ ὑπ οἴου οἵ {π6 
ὁΠοῖοα οὔ {πε Αροβἕ]εβ---4}} ἐπῖ5. γα ἐγαοθα ἴῃ {π6 

ΟΡγεοραϊηρ ῬΟΟΪΚ, ϑατημ δ Ζίηρ ὑΠ6 εἰξοάξτε ον ἢ 
Τοῦ 5 ΠΟῪ σΟμΒίΟΥ ἴῃ ἐπα ργύδδεπῦ ῬοΟΚ ψηδὺ 

 ο]οννεά Ηἰ5 Αβοθηβίοη, πούϊηρ βοῖηθ ὑῃίηρθ ἔΌ τα 
ΟἀΠ6 αἰνίηα νυ ίηρθ, ἀπά δἀαϊηρ αὶ 15. ὑακθη ΤΌ 
ΟΥΠΟΥ βουτοαβ οι ὑγεαύθθθ σῇ να ΜΠ] αποῖθ 
ἔγοσα ἐΐτηα ἕο {ϊτη6. 

1. Μαυυηῖαβ νγὰβ π6 ἤχου ἴο θ6 σμόβθη ἴο {π6 Αροβῖίο- 
Ἰαΐε ἱποιθδά οὔ ὑπὸ ὑγαῖζου πᾶάὰ9. Α'5 Βὰϑ θ6θὴ 5ῆονψῃ, 

ΟΠῈ δᾶ Βίτηβοι θθοπ οπα οὗ {πῸὸ Τιογα᾿ 5 αἰβοῖρ 65, 
Τὸν ἐπε δαμηϊηἰϑέγαϊίοπ οὗ {πΠ6 σουησαοη ἔμππα ὑγϊθὰ 
ΤΏΘΠ, 566 ἰπ Πιτηθοῦ, ἰδ Ὀγ ϑίερμθπ, ψευα ἃΡ- 
Ῥοϊηξεα ἴο ἔΠ6 τοϊηϊβίγυ ὈΥ Ῥγᾶγει πα {Π6 ἰαγίηρ; 
οἢ οὗ ἔπε Αροβύϊεβθ᾽ παπᾶβ. Απα ϑδερμεῃ νγὰβ ἤγθὺ 
αἴτεον 5 Του ποῦ οπΪΥ ἴπ ογαϊπαύίοη, θυ, 85. Ὁμουρ 
6 παᾶ Ῥβθὴ ρυὺ ουνναυα ἴον {15 Ὁ ΥῪ ῬυΓΡΟΒΘ, 
αἶ5ο ἴῃ ἐμαὶ μῈ ψὰϑ βίοπθα ἴο ἀθαίῃ ὈῪ ἐπ [νου 8 

᾿ χη ΤΥ 5, ἃ πα 50 νἡγχὰ5 ὑπ6 ἢγϑὺ ἴο οαυγγ οἱ {Π6 οὐόνη, 

109 



Μαΐδ. 1, 18 

64]. 1, 19 

ἘΠΙΒΕΒΙΤ 

, Φ'ς τὰς ΄’ὔ “- 3 ,ὕ “ τος τὸν αὐτῷ φερώνυμον τῶν ἀξιονίκων τοῦ 
Χριστοῦ μαρτύρων ἀποφέρεται στέφανον. 

“-“ “ ’ 

Τότε δῆτα καὶ ᾿Ιάκωβον, τὸν τοῦ κυρίου λεγό- : 
χὃ λ ,ὔ σ δὴ ᾿ κὰν “ Ἔ ᾿Ὶ ᾽ ᾿ 

μενον ἀδελφόν, ὅτι δὴ καὶ οὗτος τοῦ ᾿Ιωσὴφ ὠνό- 
μαστο παῖς, τοῦ δὲ Χριστοῦ πατὴρ ὁ ᾿Ιωσήφ, 
ᾧ μνηστευθεῖσα ἡ παρθένος, πρὶν ἢ συνελθεῖν 
αὐτούς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος 
ε , , Ἐτν Ν -“ ᾽ Ψ ᾽ὔ ’ὔ ἄγίου, ὡς ἡ ἱερὰ τῶν εὐαγγελίων διδάσκει γραφή; 
τοῦτον δὴ οὖν αὐτὸν ᾿Ιάκωβον, ὃν καὶ δίκαιον. 
᾽ ,ὔ ς ᾽ὔ 3 5 “- ᾿] ΄7ὔ ’ὔ 

ἐπίκλην οὗ πάλαι δι’ ἀρετῆς ἐκάλουν προτερήματα, 
πρῶτον ἱστοροῦσιν τῆς ἐν “Ἱεροσολύμοις ἐκκλη- 
σίας τὸν τῆς ἐπισκοπῆς ἐγχειρισθῆναι θρόνον" 
Κλήμης ἐν ἕκτῳ τῶν Ὑποτυπώσεων γράφων 3 
ὧδε παρίστησιν “᾿ Πέτρον γάρ φησιν καὶ ᾿Ιάκωβον 
καὶ ᾿Ιωάννην μετὰ τὴν ἀνάληψιν τοῦ σωτῆρος, ὡς 
ἂν καὶ ὑπὸ τοῦ σωτῆρος προτετιμημένους, μὴ 
ἐπιδικάζεσθαι δόξης, ἀλλὰ ᾿Ιάκωβον τὸν δίκαιον 
2 ’ “ «ς ᾿ς 4.2 3) ε 3 ᾽ ᾿Ὶ ἐπίσκοπον τῶν ἱἱεροσολύμων ἑλέσθαι. ὁ δ᾽ αὐτὸς 4 
ἐν ἑβδόμῳ τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως ἔτι καὶ ταῦτα 
περὶ αὐτοῦ φησιν “᾿Ιακώβῳ τῷ δικαίῳ καὶ 
᾿Ιωάννῃ καὶ Πέτρῳ μετὰ τὴν ἀνάστασιν παρ- 
ἔδωκεν τὴν γνῶσιν ὁ κύριος, οὗτοι τοῖς λοιποῖς 
ἀποστόλοις παρέδωκαν, οὗ δὲ λοιποὶ ἀπόστολοι 
τοῖς ἑβδομήκοντα: ὧν εἷς ἦν καὶ Βαρναβᾶς. δύο ὅ 
δὲ γεγόνασιν ᾿Ιάκωβοι, εἷς ὃ δίκαιος, ὃ κατὰ τοῦ 

’ λ θ ᾿ ᾿ ς Α κα “λ λ ᾿ πτερυγίου βληθεὶς καὶ ὑπὸ γναφέως ξύλῳ πληγεὶς 
εἰς θάνατον, ἕτερος δὲ ὁ καρατομηθείς.᾽᾽ 

Αὐτοῦ δὴ τοῦ δικαίου καὶ ὁ Παῦλος μνημονεύει 
γράφων “ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον, 

᾽ δυϑ ͵7ὔ }] 3 }] “ ,ὕ ᾽») 

εἰ μὴ ᾿Ιάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου. 
Ἔν τούτοις καὶ τὰ τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν πρὸς 8 

᾿Ὶ “ Ὄ -“» λ ,ὔ “λ λ ,ὔ 

τὸν τῶν ᾿Οσροηνῶν βασιλέα τέλος ἐλάμβανεν 
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ἱτρ] θα ὈΥ 5. πᾶιηθ,: ψῃΐο ψγὰ5 ρσαϊπεᾷ ὈῪ {Ππ6 
τηϑυῦγΥβ οἵ (ΟΠ γῖβϑὺ Τουπα σνουΐῃν οὗ νἱοΐοτν. 

Αὐ {πᾶῦ βαπὴθ ἐἶπηθ 4150 Ψδηχθϑ, πὸ ννὰβ οδ]]ϑᾶ ἐῃμ6 
Ῥγούμεν οὐ ἐῃς Τοτά, ἱπαϑυαθποἢ 85. ἐπ6 Ἰαϊέον ἴοο νγᾶϑ 
ΒΟ ]6α {ΠπΠῸ οΠ114 οὐ «056 Ρἢ, ἀπ “5 ῈΡῃ ννὰβ οδ] δά 
ἐπε ἑαΐμον οἵ Ομ τῖβδὲ, ἴον ἐῃ6 νιρῖη ννὰβ θεἰγούμεβα ἴο 
Βίτη θη, θα ογο ὑπ6Ὺ οαπηθ ἐορούποι, 58η6. νγὰβ 415- 
φονευθα ἴο ἢανε οοποοῖνεαά Ὀγν ἰῃ6 Ηοὶν ϑρίτϊδ, ἃ8 
ἐῃε βδογϑα νυ ϊηρ' οὐ [Π6 (ο5ρ615 ἐβδοθβ- -{Π|5 βδπι6 
άγαθβ, ἕο ψῇομι ὅΠ6 τηθη οὗ οἱ δα 150 οίνεη ἐπ 
ΒΌΤΠΘΙΩΘ ΟΥ̓ 7π|82ῖ [ὉΓ ἢ. Θχοθι]θηοο οὗ νἱγίαθ, ἰβ 
παυταῖθα ἰὸ ἢᾶγα θθθη ἐπε ἢγοὺ οἹθοϊεα ἕο ἐπ ᾿τοπε 
οὔ Πα Ὀἰβπορτγίο οὔ ἐπ 6 ΟΠΌσο ἴῃ Θγυβαϊθα. ΟἸοιαθπὶ 
ἴῃ ὅπ6 οἰχίῃ Ῥοοὶς οἵ {πες Πῳυροίψροδος ἀἀάποθθ {πῸ 
ΓΟΠ]οννίηρ : “ΟΥ,  Π6 βαγ8, ᾿ Ρεῖδθυ πᾷ Ψδιηθβ δπᾶ 

Φοῆη αἴνον. [Πη6 Αβϑοθηβίοη οἵ ἐπε ϑανίουν ἀϊᾷ ποὺ 
Βέγι 016 ἔῸΓ ρου, θθοδιβα ἐμον Πδᾷ ργενίουβυ Ρθ θη 
δίνθῃ Βοποιι Ὀγ {πε ϑανίουν, θαὺ οἤοβα «}4π|65 1Π6 
ψυδὲ 85. ὈΙβθορ οὗ «6γυβα]θιη." ΤΠ6 ϑᾶῖὴθ ὙΥΓΟΥ 
ἴῃ ἐπε βϑυθηΐῃ θΟΟΚ οὗ {Π6 βᾶπλθ ὑψοῦ 5885 ἴῃ δϑαϊίοη 
{Π|8 ἀρουΐ Πίτα, “Αἴου ἐῃς Πδϑασγθοιίοι ὑπὸ ον 
θάνε πα ἰγδαϊ οι οὗ Κπον]εᾶρα ἕο «}8τη65 ὑπὸ «πὲ 
δα ΦῸΠη ἀπ Ῥεΐθν, ἔπθβθθ. ρανθ ἰᾧ ἴο {ῃ6 οὐπϑὺ 
ΑΡοβῦϊεβ ἀπᾶ {Π6 οὔμει Αροβύϊθβ ἴο {πΠ6 βενεηΐυ, οἵ 
ΠΟΙ ΒΑΓ Πα θὰ5 4150 νγὰβ ὁ56. Νον ὑπεῦα ΜΕ 6 ἔσο 
Φαγηθϑθβ, Οὴ6 ΨΦαγτηθβ ἐπα ζὰυϑὺ, πὸ νγὰβ ἐγονν ἄονγῃ 
ἔγοτα ὑπ6 ῥίππδοϊς οὐ {π6 ἐθιρ]α δῃπᾶ θεβαΐεη ἰὸ ἀθαῖῃ 
νυ ἃ {Ὡ]ἠΠΘΥ 5 οἷα, πᾶ ἐπὸ οὔπευ ἢῈ 0 νψγᾶβ 
Ῥεμθδαθα." Ῥϑὰ] α]80ὸ πηθηὐίουβ ὑΠ6 βᾶτηθ }81η65 
ἀμ Ψυ5ὲ ψπθη Πα νυυῖδοθ, “ ΑΠπα 1 9ὰνν πομῈ ΟΥΠΟΥ 
οἵ [πε Αροβί!εβ βᾶγε Ψψδγηδβ ὑπὸ Ὀγοῦμον οὗ {πε 1ογὰ.ἢ 

Αὐ {Π|5 τἴπηα ἴοο ἔπ6 ἔθυτηβ οἵ οὔ ϑνίουσ᾽ 5 Ῥγουηΐβα 3 
ἴο ἐπ Κίπρ' οὗ πε Οβυῃοθηθθ ψεῦα γϑοαϊνίηρ ἘᾺ]Η]- 

1 Βίθρμῃθη ἴῃ ασθθκ πηθδηβ ογοιρη. 3. 866 ρΡΡ. 84 ἢ. 
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᾿Αοὔϑ 8,1 

Αοΐβ 11, 19 

Αοὔϑ 8, 8 

Αοὐϑ 0, δ 

Αοίβ 8, 5-18 

ΕΠΘΕΒΙΤΙΒ 

ὑποσχέσεως. ὃ γοῦν Θωμᾶς τὸν Θαδδαῖον κινήσει 
θειοτέρᾳ ἐπὶ τὰ "ἔδεσσα κήρυκα καὶ εὐαγγελιστὴν 
τῆς περὶ τοῦ Χριστοῦ διδασκαλίας ἐκπέμπει, 
ὡς ἀπὸ τῆς εὑρεθείσης αὐτόθι γραφῆς μικρῷ 
πρόσθεν ἐδηλώσαμεν" ὁ δὲ τοῖς τόποις ἐπιστάς, 
τόν τε "Αβγαρον ἰᾶται τῷ Χριστοῦ λόγῳ καὶ 
τοὺς αὐτόθι πάντας τοῖς τῶν θαυμάτων παραδόξοις 
ἐκπλήττει, ἑ ἱκανῶς τε αὐτοὺς τοῖς ἔργοις διαθεὶς 
καὶ ἐπὶ σέβας ἀ ἀγαγὼν τῆς τοῦ Χριστοῦ δυνάμεως, 
μαθητὰς τῆς σωτηρίου διδασκαλίας κατεστήσατο, 
εἰς ἔτι τε νῦν ἐξ ἐκείνου ἡ πᾶσα τῶν ᾿Εδεσσηνῶν 
πόλις τῇ Χριστοῦ προσανάκειται προσηγορίᾳ, 
οὐ τὸ τυχὸν ἐπιφερομένη δεῖγμα τῆς τοῦ σωτῆρος 
ἡμῶν καὶ εἰς αὐτοὺς “«ὐεργεσίας. καὶ ταῦτα δ᾽ 
ὡς ἐξ ἀρχαίων ἱστορίας εἰρήσθω: μετίωμεν δ᾽ 
αὖθις ἐπὶ τὴν θείαν γραφήν. 

Ῥενομένου δῆτα ἐπὶ τῇ τοῦ Στεφάνου μαρτυρίᾳ 
πρώτου καὶ μεγίστου πρὸς αὐτῶν Ιουδαίων 
κατὰ τῆς ἐν “Ἱεροσολύμοις ἐκκλησίας διωγμοῦ 
πάντων τε τῶν μαθητῶν πλὴν ὅτι μόνων τῶν 
δώδεκα ἀνὰ τὴν ᾿Ιουδαίαν τε καὶ Σαμάρειαν 
διασπαρέντων, τινὲς, ἡ φησιν ἡ θεία γραφή, 
διελθόντες ἕ ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ ᾿Αντιοχείας 
οὔπω μὲν ἔθνεσιν οἷοί τε ἦσαν τοῦ τῆς πίστεως 
μεταδιδόναι λόγου τολμᾶν, μόνοις δὲ τοῦτον 
᾿Ιουδαίοις κατήγγελλον. τηνικαῦτα καὶ [Παῦλος 9 
2 , 3 ΝΜ ὔ Α ᾿ ,ὔ 3 ἐλυμαίνετο εἰς ἔτι τότε τὴν ἐκκλησίαν, κατ 
οἴκους τῶν πιστῶν εἰσπορευόμενος σύρων τε 
Ν ᾿ -. Α ᾽ Ἁ , ἄνδρας καὶ γυναῖκας καὶ εἰς φυλακὴν παραδιδούς. 
3 " ᾿ , “" “ ΄ 

ἀλλὰ καὶ Φίλιππος, εἷς τῶν ἅμα Στεφάνῳ προ- 
, - χειρισθέντων εἰς τὴν διακονίαν, ἐν τοῖς διασπα- 

ρεῖσιν γενόμενος, κάτεισιν εἰς τὴν Σαμάρειαν, 
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τηθηΐ. ᾿ΓΒουηδαΒ νγὰ8 αἰνίποὶν τιονϑα ἴο βεπα Τπδδάδειιβ 
ἴο άδββα 85. Πϑυδ]α δπα δνδηρο]βδὺ οὐ ἐπθ ἐθδοΐμρ' 
ΘΟΠΟοΥἷπρ' (τ δύ, ἃ5. Ὲ Πᾶνα 5ῃονῃη 1π8ὺ ΡΥΘνΙΟΟΒΙΥ 
ἤρου ὑπ ψυυϊἴηρ' ργθβουνθα ἐμοῦθ. ὙΥθη 6 γθδομδα 
ἴῃ ρἷαος Ἡπαάάδθυβ μοα]θα ΑΌραν Ὀγ ἐπε ψοτὰ οἵ 
ΟΠ γῖβύ, ἃπᾶ ἀτηδαζϑα 841] ἐπα ἱπμαιταηΐβ Ὀγ ΠΪδ βύγαηρθ 
τηΐγδ0 165. Βυ {πε τηϊρηὺν ἱπῆποποθ οἵ ἢἰβ ἀθϑαβ 
ἢ6 Ῥγουρηξ ἔμου ἴο γθνεύθπος {π6 ροόνεῖ οὗ ΟΠ γίϑῦ, 
Δα τηδᾶβ ἐπθηὴ αἰβοῖρ]65. οὐ πΠ6 βανίηρ θδοῃϊηρ,. 
Ῥύότα ὑπαῦ ἀν ἴο ἐΠῖ5 ἔῃ 6 016 οἰτυ οἵ {πὸ Ἐἀβϑβθῆθϑ 
Πδ5 Ὀδβθη ἀδαϊοαϊθα 1 το {Π6 πᾶ οὐ (γῖθὺ, ππῸ5 415- 
Ῥίαγίηρ' πὸ οουασηοπ ῥτοοῦ οἵ ἔπ6 θεπθῆσθησε οὗ οὔ 
Βανίουν ἴο ἔμειη. [,οὲ ὑΠ|8 βαῆῖοα ἔτοσα ἐπ ἰβίουυ 
οὗ 1ῃ6 δποίθηϊβ ἀπα Ἰοὺ 8 ρᾶ85 ἀρδίη ἴο {π6 αἰνίπα 
ϑογρίατγο. 

Οπ ἐπ ταδυέγγάοτη οἵ βέδβρῃθι ἔπεα ἀύοβϑα {π6 
ἢυδὺ πα ογϑαΐεθὺ ρουβεουϊοη οἵ ἐπε Ομυσοῃ ἴῃ 
Φουυβαίθτη Ὀγ {πε 7εν8. ΑἹ] {Π6 ἀἰβοῖρ]θβ, ψτθ ἢ {Π6 
Β]Πρ16 δχοορίϊοη οὗ ὕπη6 Ἵνεῖνε, ψεγα βοδύςογοα 
ἐμπγουρπουῦ {πάᾶοα ἀπα ϑδιηδιῖα ; βϑοῖηθ, ἂ5 {πῸ 
αἰνίπα ϑουιρύατα βαγ8, ὑγανθυβθα ἃ5. [81 ἃ5 Ῥηοδηΐοο, 
Οὐρυὰβ 8ηα Απέϊοοι, θὰῦ πον ψγεγα ποὺ γεὶ ἴῃ ἃ 
Ῥοϑιθίοι ἕο νϑηΐαγα ἴο ὑγαπϑυηῖϊ {π6 ψογταὰ οἵ [αἰ τ ἢ 
ἰο (ἀβῃίη]θθ, ἃπα δηπουποθα ἴδ ΟΗΪΥ ἰο Ψψεν8. Αἵ 
ὑπαῦ ὑἴπηα Ῥδὺ] «ἰθὺ νγὰβ 5301} γαναρίὶπρ' ὑπ6 Οδυγτοῃ, 
δηζουηρ ἰηΐο ἐπα Ποιιβαθ οἵ {πὸ ἔα! ἢ], ἀναρρίηρ, 
οὗν τηθη ἃπα ψοϊηθη, δηα Παηάϊηρ ΠῸπὶ ΟΥ̓ΟΥ ἴο 
Ῥυΐβοη. ῬΏΠΡ, πονανου, ὁπ οἵ ὑποθθ γῆ ψ] ἢ 
Βϑύθρμδθη μδὰ θδεη αἰγεδᾶν ογάαϊπθα το {πε αἰδοοπαΐθ, 
γγὰ8 διηοηρ ὕποθα ὴῸ ψεγῈ βοαϊεγεα ἀρτοδα, ἀπα 
γγοηῦ ἄἀονῃ ἴο ϑαιηδυία, ψῆθσθ, δ||δὰ ἢ αἰνὶπα 

1 ΤῊ. ΒΘΘΙῚ5. ΤΉΘΓΕΪΥ ἴο πηθδ ““Ὀεύδπηθ οοηνεουθα ἴο 
ΟΠ Ἰβεϊαηϊ νυ." 
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ἈΑοίϑβ 8, 18-28 

Αοὔϑ 8, 26-88 

ἘΌΠΒΕΒΙΠ Ἵ 

θείας τε ἔμπλεως δυνάμεως ,κηρύττει. πρῶτος 
τοῖς αὐτόθι τὸν «λόγον, τοσαύτη δ᾽ αὐτῷ θεία 
συνήργει χάρις, ὡς καὶ Σίμωνα τὸν μάγον μετὰ 
πλείστων ὅσων τοῖς αὐτοῦ λόγοις ἑλχθῆναι. ἐπὶ 
τοσοῦτον δ᾽ ὁ Σίμων βεβοημένος κατ᾽ ἐκεῖνο 
καιροῦ τῶν ἠπατημένων ἐκράτει γοητείᾳ, ὡς 
τὴν μεγάλην αὐτὸν ἡγεῖσθαι εἶναι δύναμιν τοῦ 
εοῦ. τότε δ᾽ οὖν καὶ οὗτος τὰς ὑπὸ τοῦ Φιλίπ- 

που δυνάμει θείᾳ τελουμένας καταπλαγεὶς παρα- 
δοξοποιίας, ὑποδύεται καὶ μέχρι λουτροῦ τὴν 
εἰς Χριστὸν πίστιν καθυποκρίνεται. ὃ καὶ θαυμά- 
ζειν ἄξιον εἰς δεῦρο γινόμενον πρὸς τῶν ἔτι καὶ 
νῦν τὴν ἀπ᾽ ἐκείνου μιαρωτάτην μετιόντων αἵρεσιν, 
οἱ τῇ τοῦ σφῶν προπάτορος μεθόδῳ τὴν ἐκκλη- 
σίαν λοιμώδους καὶ ψωραλέας νόσου δίκην ὑπο- 
δυόμενοι, τὰ μέγιστα, λυμαίνονται. τοὺς οἷς ἐν- 
απομάξασθαι οἷοί τε ἂν εἶεν τὸν ἐν αὐτοῖς ἀπο- 
κεκρυμμένον δυσαλθῆ καὶ χαλεπὸν ἰόν. ἤδη γέ 
τοι πλείους τούτων ἀπεώσθησαν, ὁποῖοί τινες 
εἶεν τὴν μοχθηρίαν ἁλόντες, ὥσπερ οὖν καὶ ὁ 
Σίμων αὐτὸς πρὸς τοῦ Πέτρου καταφωραθεὶς 
ὃς ἦν, τὴν προσήκουσαν ἔτισεν τιμωρίαν. ἀλλὰ 
γὰρ εἰς αὔξην ὁσημέραι προϊόντος τοῦ σωτηρίου 
κηρύγματος, οἰκονομία τις ἦγεν ἀπὸ τῆς Αἰθιόπων 
γῆς τῆς αὐτόθι βασιλίδος, κατά τι πάτριον ἔθος 
ὑπὸ γυναικὸς τοῦ ἔθνους εἰς ἔτι νῦν βασιλευο- 
μένου, δυνάστην" ὃν πρῶτον ἐξ ἐθνῶν πρὸς τοῦ 
Φιλίππου δι᾿ ἐπιφανείας. τὰ τοῦ θείου λόγου ὄ ὄργια 
μετασχόντα τῶν τε ἀνὰ τὴν οἰκουμένην πιστῶν 
ἀπαρχὴν γενόμενον, πρῶτον κατέχει λόγος ἐπὶ 
τὴν πάτριον παλινοστήσαντα γῆν εὐαγγελίσασθαι 
τὴν τοῦ τῶν ὅλων θεοῦ γνῶσιν καὶ τὴν ζωοποιὸν 
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Ῥονγθυ, μ6 νγὰβ ἐπε ἢγϑὺ ἕο βυθοῦ {πῸ νογὰ ἴο ὑποβα 

ἔῆθγθ. 80 ρυϑαῦ νγᾶβ {Π6 συδοὺς οἵ 6οά, ννῃίοῃ νγουκεα 
ΜΙ Βίτη, ἐμπαῦ ονθη ϑίπηοη Μαριβ, τ ἢ σουπ 685 

ΟὔΠουβ, νγὰβ σαρ ϊναϊοα Ὀν ἢ ψοτάβ. Αὐ πδὺ {της 
Βίταομ Πδα ορέδίποα βθο ἢ ἔτη ὈΥ Πΐβ τηδρῖσα] ρουγοΥ 
ΟΥ̓́ΣΥ ἰδ. νἱοὐϊτη5 ἐπαὺ ἢ6 νγὰβ πο] ἕο ΡῈ {πε Οτθδΐ 
Ῥοννοὺ οἵ αοὰἂ ; Ρευΐ Ἔνθ ἢ νψψὰϑβ ὑπθῃ 50 ονευυ οὶτηθά 

. ΒΥ {Π6 τηᾶγνε]β στουρηὺ Ὀγ ῬὮΠΡ ὈΥ αϊνίπα ΡονῸυ, 
ὑμαῦ 6 βυδτηϊ θα, πα εϊρηθα δι ῃ ἴῃ ΟἸτῖϑῦ Ἔνθ ῃ 
ἴο ἐπε ροϊπὲ οἵ θαρέΐϊϑηη. [1 15 νγουΐῃν οὗ σόοπάσυ ἐπαᾶΐ 
ὑΠ|5. 15. 501] ἄοπα ὈγῪ ἔποϑα ψο οοηεϊπιθ ἢΐβ τηοϑὺ 
ὍΠΟΙΘΔ ΠῚ ΠΟΓΘΘΥῪ ἴοὸ ὑπῸ ργαϑεηὺ ἀδύ, [Ὁ [Ὁ]]ονίπρ ἐῃ 6 
τηϑὶβοα οἵ {πεῖν ργορθηϊζου ὑπαυ αὐΐδοῃ ἐπϑιάβοῖνο5 
ἴο ἐπε Ομυγοῦ [κὸ ἃ ρεϑυ θη ϊα] ἃπα βοῦν ἀΐβθαβα, 
Πα τανᾶρα ἴο {π6 αὐπηοϑὺ 411] ποτα πον γα 8Δ0]6 
ἴο ἱποουϊαῖθ σὴ {ῃ6 ἀδδαϊν ἃπα ἰαυυθ]6. Ροΐβοι 
μάθη ἴῃ ἔπε. Μοβρὲ οὗ {π686, μονθνου, Πᾶνα 

Αἰγεδαν Ὀθθη ατίνεη οὐδ, ἃ5 ΠΊΔΠΥ ἃ5 πᾶνε 6 θη 
ἀεἰεοϊδα ἴῃ ἐποῖν τ] οΚαάπθβδ, 1ι5ὺ δ5 ϑίσηοη Ὠἰτηβ6], 
ψγΠ6Π ἢΐβ γ6 8] παίασα νγὰβ ἀειθοϊθα Ὀγ Ρεῖΐδν, ραϊα 
1Π6 ῬΙΌΡΟΥ Ραπἰβῃπηθηῦ. Ὑ 8116 ὑπ βανίπρ' ργθδοῃϊηρ' 
νὰ ἀΔ1}ν ρΥορυθϑϑίπρ' ἃ Πα σγονΠρ', ΒΟΙῚ6 ῬΓΌΟν 6 Π6 6 
Ὀγουρηῦ ἔγοσα {πΠ6 Ἰαπὰ οἵἉ ἐπε ΕΗϊορίδηβ δη οἤοον οὗ 
ὑπ ααθοη οἵ ὑπαὶ ἰαπαᾶ, ἴογ ὑπθ παίϊομ, [Ὁ] οννπρ: 
δηΘΘβίγα] οαβύουηβ, 15 501 τ] Ὀγ ἃ ψοσηᾶη. ΤΥδαϊ οη 

Βᾶγ5 ὑπαῦ ἢ6, ψῃῸ νγὰβ π6Ὸ ἢνβθὲ οἵ ὑπθ (ἀθπῦ!]65. ἴοὸ 

τεοαῖνα ἔγομη ΡΠ] Ρρ Ὀγ τονοϊαύϊομ {Π6 ταγβϑίθυίθβ οὗ ἐπα 
αἀϊνίπε ψογά, δῃαὰ νψὰϑ ὑπὸ ἢυϑι-γαϊΐ5. οὐ {ῃ6 {αἰ {Π ἃ] 

ἐπγουρπουῦ ὑπ 6 ννου]α, νγὰβ ἷδο ὑπ6 ἢνϑὺ ἴο γϑύασῃ ἴο 
Πῖ5 παίῖνε ἰἸδπα ἀπ ρύθϑοῖ ἐπε (ο8ρ6] οὗ {πε Κπον- 
Ἰεάρε οἵ [ῃς (οά οὔ {πῃ υπίνουϑθο πα {Π6 βο] υτη οὗ ΟἿΣ 
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εἰς ἀνθρώπους τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἐπιδημίαν, 
Ῥβαὶπὶ 67, 82 ἔργῳ πληρωθείσης δι᾿ αὐτοῦ τῆς “Αἰθιοπία 

προφθάσει χεῖρα αὐτῆς τῷ θεῷ ᾿ περιεχούσης 
Λοί59,15 προφητείας. ἐπὶ τούτοις Παῦλος, τὸ τῆς ἐκλογῆς 1. 

σκεῦος, οὐκ ἐξ ἀνθρώπων οὐδὲ δι᾿ ἀνθρώπων, 
681..1}1...-ὄ δι ἀποκαλύψεως δ᾽ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ 

θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, 
Αοίϑ 9, 8-6 ἀπόστολος ἀναδείκνυται, δι’ ὀπτασίας καὶ τῆς 

κατὰ τὴν ἀποκάλυψιν οὐρανίου φωνῆς ἀξιωθεὶς 
τῆς κλήσεως. 

1. Καὶ δὴ τῆς παραδόξου τοῦ σωτῆρος ἡμῶν 1 
ἀναστάσεώς τε καὶ εἰς οὐρανοὺς ἀναλήψεως τοῖς 
πλείστοις ἤδη περιβοήτου καθεστώσης, παλαιοῦ 
κεκρατηκότος ἔθους τοῖς τῶν ἐθνῶν ἄρχουσι. τὰ 
παρὰ σφίσιν καινοτομούμενα τῷ τὴν βασίλειον 
3 “ 

ἀρχὴν ἐπικρατοῦντι σημαίνειν, ὡς ἂν μηδὲν αὐτὸν 
πνεὶ, Αροὶ, διαδιδράσκοι τῶν γινομένων, τὰ περὶ τῆς ἐκ 

νεκρῶν ἀναστάσεως τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 
εἰς πάντας ἤδη καθ᾽ ὅλης [Παλαιστίνης βεβοη- 
μένα Πιλᾶτος Τιβερίῳ βασιλεῖ κοινοῦται, τάς 3 
τε ἄλλας αὐτοῦ πυθόμενος τεραστίας καὶ ὡς ὅτι 
μετὰ θάνατον ἐκ νεκρῶν ἀναστὰς ἤδη θεὸς εἶναι 
παρὰ τοῖς πολλοῖς πεπίστευτο. τὸν δὲ Τιβέριον 
ἀνενεγκεῖν ἐπὶ τὴν σύγκλητον ἐκείνην τ᾽ ἀπώσα- 
σθαί φασι τὸν λόγον, τῷ μὲν δοκεῖν, ὅτι μὴ πρό- 
τερον αὐτὴ τοῦτο δοκιμάσασα ἦν, παλαιοῦ νόμου 
κεκρατηκότος μὴ ἄλλως τινὰ παρὰ Ρωμαίοις 
θεοποιεῖσθαι μὴ οὐχὶ ψήφῳ καὶ δόγματι συγ- 
κλήτου, τῇ δ᾽ ἀληθείᾳ, ὅ ὅτι μηδὲ τῆς ἐξ ἀνθρώπων 
ἐπικρίσεώς τε καὶ συστάσεως ἡ σωτήριος τοῦ 
θείου κηρύγματος ἐδεῖτο διδασκαλία: ταύτῃ δ᾽ 8 
οὖν ἀπωσαμένης τὸν προσαγγελθέντα περὶ τοῦ 
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ἘΟΟΙΕΒΙΑΘΤΊΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, 11. τ. 18--τῖ. 8 

Βδνίου" ὙΠῸ ἢ) οἴνοβ 16 ἕο τηθη, 50 ἐμαῦ Ὀγ Πΐμπη νγὰβ 
δοῦπα!]ν [1616 Π6 ΡΥΌΡ θοΥ νῃΐοἢ θαγϑ, ΕΠΠϊορία 
584} σἰγείοῃ ουὐ ποὺ παπᾶ ἕο (οα.᾿ ἴΪῃπ δααϊτίοη ἰο 
ἐπθθθ Ῥδὰ], {πΠ6 οἤοβθῃ νθ556] προ οὗ ἤθη ΠΟΥ͂ 

 ΤΠΥΟῸΡῊ τηθη Ραΐ ἐῃγοιρὴ τονοϊαίίοη οἵ «}6θὰ5 ΟΠ γὶϑὶ 
ΒΙπη561 δἀπα αοα {πῸ Εδύμου ψΠο ταϊβθα ἢΐϊτα ἔγοτα ὑπ6 
αἀθδα, νγὰβ δρροϊηβα ἂἃπ Αροβίϊθ, θεΐπρ' νουποῃβαῖεα 
{ῃ15. οαΠπρ ὈῪ ἃ νἱ᾽βίοῃ ἀπά πε ἤπδανθην νοΐος οὗ 
τανοϊδίϊοη. 

ΤΠ. ΤῊ6 ψοπαοθυα] τοϑυσυθοίίοη δηα ἀϑοθηβίοη ἰπΐο 
ἤδανθη οὗ οὐὐ ϑνίουῦ. ψὰϑβ ποὺ ΔΙΓΟΔαῪ οΘΏΘΥΔΙΥ 
ἕατηοιβ, δηα ἴῃ δοοογάδποα τἱτἢ δὴ ἀποῖθηξ οὐβίουη 
ὑπαὶ ἔποθα 0 γεῦα σα] προ ον εὺ ἐΠ6 παίίομβ 5Που] 
τϑρουῦ ἴο Πίγη ψῆο Πο]α ῃ6 ἱπηρϑυῖαὶ οὔἥοα δὴν πον 
τηονθιηθηῦ διηοηρ {6 , ἴῃ ΟΥ̓ΔΘΥ ὑἐπαὺ πὸ δνϑηΐ 
τηΐϊρηῦ δβοᾶρθ Πῖβ ποίΐοθ, Ῥηδέα οοτησηπηϊοαϊθα ἰο ἐπα 
Ἐχαρογοῦ ΤΊ Ρουῖαβ ὑπῈ βἴουυ οὐ ἐπ6 γοβϑυσγθούίοη ΤἸΌΤα 
ἴῃ ἀδδᾶ οὗ οὔὖῦὖ ϑανίουῦ «([6ϑι15 ἃ5. δΙγθδαυ ἔδπηουβ 
δΙηΟΏρ᾽ 411} Γῃγουρῃουΐ 4}} Ῥα]θϑιϊηθ, ἑοροπου τ τἢ ἐπα 
ἱπη!ουτηδίίοη μῈ πδα σαϊπεα οὗ Ηἰ5 οἴμοι σγοπάθυβ δπά 

Βον ἢ νὰβ δἰγεδαν βε]θνεα ὈΥ τηϑην ἴο θ6 ἃ (ο4, 
ἴῃ ἐπαὺ αἴδου ἀθαίῃ μὲ μαᾷ στίβεπ όσα ἐπε ἀθδά. 
ΤΟΥ 580 ὑπαὺ ΤΊ οτα5 γοίευσθα {η6 στϑρουὺ τὸ {πε 
Βαπαῖθ, νη ἢ το]θοίθα 16 οβέθηβί]ν Ρδοδιιβα 1 Πα 
ποὺ Ῥγενίουβὶν ἐδϑίθα ἐπα τηδέξου, ἔῸΥ δὴ δποϊθηΐ Ἰᾶνν 
Ῥγθνδῖ θα ὑπαῦ πὸ οπα 5ῃου]α θὲ πε δβ ἃ αοάα ὃγῪ 
1η6 Βοιηδηβ Ἔδχοθρὺ ὈῪ ἃ νοΐ δῃᾶ ἄβογεε οὗ {ῃ6 
Βϑηδαίθ, Ραῦ ἴῃ ἐγαΐῃ θδοαῦβα ὑΠ6 βανίηρ ὑθδοῃίηρ οἵ 
ἴῃς αἰνίπα τηθββᾶρα παϑαθα πὸ γαὐβοδύϊοη δἀηα οουὰ- 
τηθηαδύοη ἔγοτη τηθη. [|π ἐπβϑ ψὰὺ ἔπε οουποῖ] οὗ 

1 Θθνοῖαὶ νϑυβίοπμβ οὐ Ρ᾿]αΐθ᾽ 5 ταρουξ ἂῦὸ δχίβηξ, 4} 
ΟὈν]οιισΙν ποι οιι5Β. 866 ΤΙβομοπάονε, υαησοίία ἀροογυρῆα, 
ἃ πα πὸ ἀγίοὶς οὐ Γἰρβίαβ οα ΑΡροοσυρμαὶ ΟΘΌβρ6 5 ἱπ ἐπα 

 Τιονἑοπαγῃ ο7 ΟἸινἸϑέλανν Βίοσγταρῆ, νοὶ]. 11. Ρρῃ. 707 
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σωτῆρος ἡμῶν λόγον τῆς Ρωμαίων βουλῆς, 
τὸν Τιβέριον ἣν καὶ πρότερον εἶχεν γνώμην τη- 
ρήσαντα, μηδὲν ἄτοπον κατὰ τῆς τοῦ Χριστοῦ 
διδασκαλίας ἐπινοῆσαι. 
Ταῦτα Τερτυλλιανὸς τοὺς “Ῥωμαίων νόμους ἠκρι-. 

βωκώς, ἀ ἀνὴρ τά τε ἄλλα ἔνδοξος καὶ τῶν μάλι ἰστα 
ἐπὶ Ῥώμης λαμπρῶν, ἐν τῇ γραφείσῃ μὲν αὐτῷ 
“Ῥωμαίων φωνῇ, μεταβληθείσῃ δ᾽ ἐπὶ τὴν 
“Ἑλλάδα γλῶτταν ὑπὲρ Χριστιανῶν “ἀπολογίᾳ 
τίθησιν, κατὰ λέξιν τοῦτον ἱστορῶν τὸν τρόπον 
“ἵνα δὲ καὶ ἐκ τῆς γενέσεως διαλεχθῶμεν τῶν 
τοιούτων νόμων, παλαιὸν ἦν δόγμα μηδένα θεὸν 
ὑπὸ βασιλέως καθιεροῦσθαι, πρὶν ὑπὸ τῆς συγ- 
κλήτου δοκιμασθῆναι. Μάρκος Αἰμίλιος οὕτως 
περί τινος εἰδώλου πεποίηκεν ᾿Αλβούρνου. καὶ 
τοῦτο ὑπὲρ τοῦ ἡμῶν λόγου πεποίηται, ὅτι παρ᾽ 
ὑμῖν ἀνθρωπείᾳ δοκιμῇ ἡ θεότης δίδοται. ἐὰν 
μὴ ἀνθρώπῳ. θεὸς ἀρέσῃ, θεὸς οὐ γίνεται: οὕτως 
κατά γε τοῦτο ἄνθρωπον θεῷ ἵλεω εἶναι προσ- 
ἢκεν. Τιβέριος οὖν, ἐφ᾽ οὗ τὸ τῶν Χριστιανῶν. 
ὄνομα εἰς τὸν κόσμον εἰσελήλυθεν, ἀγγελθέντος 
αὐτῷ ἐκ Παλαιστίνης τοῦ δόγματος τούτου, ἔνθα 
πρῶτον ἤρξατο, τῇ συγκλήτῳ ἀνεκοινώσατο, δῆλος 
ὧν ἐκείνοις ὡς τῷ δόγματι ἀρέσκεται. ἡ δὲ 
σύγκλητος, ἐπεὶ οὐκ αὐτὴ δεδοκιμάκει, ἀπώσα- 
το; ὁ δὲ ἐν τῇ αὐτοῦ ἀποφάσει ἔμεινεν, ἀπειλή- 
σας θάνατον τοῖς τῶν Χριστιανῶν κατηγόροις.᾽᾿ 
Τῆς οὐρανίου προνοίας κατ᾽ οἰκονομίαν τοῦτ᾽ 

αὐτῷ πρὸς νοῦν βαλλομένης, ὡς ἂν ἀπαραπο- 
δίστως ἀρχὰς ἔχων ὃ τοῦ εὐαγγελίου λόγος παν- 
ταχόσε γῆς διαδράμοι. 

ΠΙ. Οὕτω δῆτα οὐρανίῳ δυνάμει καὶ συνεργίᾳ: 
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ἘΟΟΙΒΙΑΘΤΙΟΛΈ, ἘΙΘΤΟΗΕΥ, 11. πὶ 8-- π. 1 

ἐῃ6 Βοιπδηβ το]θοϊεα ἐπε τθρογῦ βεηὺ ἴο ἰδ φοποθυπίηρ' 
οὐ ϑανίουν, θα ΤΙΡοτῖαβ Καρὺ ἐπα ορίπίοη ψ ῃΐο ἢ Πα 
Βιαα ξουτπθυν Πο]α ἀπά τηδάθ πὸ ννἱοκαα ρ]δη5 ἀραϊηϑὺ 
{Πα ὑδδοῃίηρ' οὗ ΟΠ γῖϑα. 
ον]! απ, γηο Πα δὴ δοουγζαῖθ Κπον]θᾶσε οἵ 

Βογηδη ἰανν, ἃ τηϑ Θβρθοία!]ν ἔδγηοιβ ἀιηοηρ ἔῃο568 
τηοϑὺ αἰβυϊπρι 5η6α ἴἰπ οτηθ, Πὰ5 ποίθα {ῃϊ5 ἰπ {ῃ6 
ΑΡοΪορῪ ἴοῦ ἐπε ΟΠ νϊϑυϊαπθ νηΐ ἢ νγὰβ υυϊΐθη ὈΥ 
Βῖτα ἴῃ Τ,αὐϊη Ὀαΐ ἐγαηϑ]α θα ̓ πῖο {πῸ ατϑακ Ἰδηρτᾶρα ; 
ἢ {6118 {Π6 βϑὕουυ ἃ8 [Ὁ] ονγ5.: “Βαΐῦ, ἴῃ ογᾶδν ἐπαῦὺ 
ΟΣ ΤὨΔΥ αἰἴδοιιθ8 500 ἢ ἰαᾶνν του ὑπαῖν οΥὐἱρίη, ἔΠ 6 γα 
γὰ5 8 δηῃοίθης ἄδούθο ἐπα ποπθ 5ῃουὰ 6 οοη- 
Βοοιαίθα δἃ5. ἃ ροᾶ ΕΥ̓͂ δἂῃ ΕἸΏΡΟΥΟΥ Ὀαδίογτα βεΐηρ 
ΔΡΡτον θα Ὀγ {πα ϑεπαῖθ. Μδγοῦβ Αθυη]Ἂαθ Πα5 δοῖθα 
Π5 σοποθυηΐηρ' ἃ οογύαϊη 140] ΑἸΡασΒ. Απα {15 
ΒΌΡΡοΥ 5 οὐὐ ἀυρατηθηΐ ὑμαὺ διηοηρ γοῦ σὍΘΒΠΡ Πὰ5 
Ὀδθη σίνεη ὈΥ πυμπηδη Δρριοναὶ. [ἃ ροα ἅο65 ποῖ 
ῬΊβαβ6 τηϑη, ἢ6 4οθβ ποῦ θθοουηδ ροᾶ, 50 ἐπαῦ, δοοογά- 

Οἴηρ' ἴο {Π15, τηδη τητιδὺ θ6 ργδοίουβ ἰο ἀαοά. ΤΊΡουΐαϑ, 
 ἐΠουοίουθ, ἰῃ γῇοβα ὑἶϊπαθ ἐπ πᾶῖηθ οὗ ΟΠ υϊϑἐϊαπ οπιθ 
οἰηἴο {Π6 νου]α, πδη {Π|5 ἀοοίτηθ νγὰβ γερογθα ἴο 
Βίτη τότ Ραϊθϑυϊηθ, ῃθυα 1Ὁ ἢγχϑυ θαρᾶῃ, οοτηπλπηΐ- 
οαἰεα 1 ἕο {πΠ6 ϑδεπαῖθ, δπα τηδᾶς ἰὑ ρ᾽αϊπ ἴο ἐπα 
ἐπαὺ Π6 ανουγεα {π6 ἀοοίτίηθ, θαὺ ὑπὸ ϑαπαῖθ, θθοδιβα 
τὸ Πδα ποὺ 1561} ἐδϑίβα 1Ὁ, το]εοϊθα τ ; θα Πα οοη- 
ὑἰπαεδα ἴῃ Πΐθ ον ορί πίοι πα ἐῃγθαίεποα ἀθαίῃ ἴο 
16 δοοβευβ οἵ {ῃῆ6 ΟΠ τ ϑυίδηβ. 1 ΕῸΣΓ ΠΟανΘΗΪ 
Ῥτονίάθπος μὰ ἀεδβίρηθα ραυθεπρ' ἐΠ15 ἴῃ Πῖ5 τηϊπα ἴῃ 
ΟΥ̓ΟΥ ἐπαὺ {Π6 ψοσὰ οὗ π6 ο5ρΡ6] τηϊρῃῦ πᾶνε δὴ 
πηϊτηρεα θα Ρερίὶπηίηρ, πα ἐγάνουβα Π6 θαυ ἴῃ 4]]} 
αἰγθοῦοηβ. 

11. Τῆὰ5 ὈῪ Π6 ρονεῖ δπα αβϑίβίδπος οὗ Ηδανθῃ 

1. ἘΣ ΒΘ ΌἾτ5 56θΙὴ5 ἰ0 τ ρΡ]ν ἐμαὶ {Π6 ΤΠ] ον πρ' βαπίθ ποθ 15 
Ῥατὶ οἵ Τευί]αη. ΤῊ ΪΒ5 15 ποὺ 50 ἰπ ἐπθ 1, αὐΐη πιϑη βου ρϑβ. 
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ἘΌΒΕΒΙΤΙΒ 

ἀθρόως οἷά τις ἡλίου βολὴ ΣΝ σύμπασαν οἰκου- 
μένην ὁ σωτήριος κατηύγαζε Δ όγος. αὐτίκα ταῖς 

,, {{ ᾽7 θείαις ἑπομένως γραφαῖς ἐπὶ “᾿ πᾶσαν ᾿᾿ προΐει 
{ Ἁ “-“- ε Ω “ “ } τὴν γῆν ὁ φθόγγος ᾿ τῶν θεσπεσίων εὐαγγε- 
λιστῶν αὐτοῦ καὶ ἀποστόλων, “ καὶ εἰς τὰ πέρατα 
τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν. καὶ δῆτα 
ἀνὰ πάσας πόλεις τε καὶ “κώμας, πληθυούσης 
ἅλωνος δίκην, μυρίανδροι καὶ παμπληθεῖς ἀθρόως 
ἐκκλησίαι συνεστήκεσαν, οἵ τε ἐκ προγόνων 
διαδοχῆς καὶ τῆς ἀνέκαθεν πλάνης παλαιᾷ νόσῳ 
δεισιδαιμονίας εἰδώλων τὰς ψυχὰς πεπεδημένοι, 

“ “- “ ᾽ὔ ᾿Ὶ “ -“ 

πρὸς τῆς τοῦ Χριστοῦ δυνάμεως διὰ τῆς τῶν 
φοιτητῶν αὐτοῦ διδασκαλίας τε ὁμοῦ καὶ παρα- 
δοξοποιίας ὥσπερ δεινῶν δεσποτῶν ἀπηλλαγμένοι 
εἱργμῶν τε χαλεπωτάτων λύσιν εὑράμενοι, πάσης 
μὲν δαιμονικῆς κατέπτυον πολυθεΐας, ἕνα δὲ 
μόνον εἶναι θεὸν ὡμολόγουν, τὸν τῶν συμπάντων 
δημιουργόν, τοῦτόν τε αὐτὸν θεσμοῖς ἀληθοῦς 

᾽ ,ὔ 3 ᾽ ’ὔ ᾿ ἿᾺ , εὐσεβείας δι’ ἐνθέου καὶ σώφρονος θρῃσκείας 
τῆς ὑπὸ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν τῷ τῶν ἀνθρώπων 
βίῳ κατασπαρείσης ἐγέραιρον. ἀλλὰ γὰρ τῆς 
χάριτος ἤδη τῆς θείας καὶ ἐπὶ τὰ λοιπὰ χεομένης 
ἔθνη καὶ πρώτου μὲν κατὰ τὴν Παλαιστίνων 
Καισάρειαν Ἰζορνηλίου σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ δι 
ἐπιφανείας θειοτέρας ὑπουργίας τε Πέτρου τὴν 
εἰς Χριστὸν πίστιν καταδεξαμένου πλείστων τε 

Ἁ ᾿᾿ ΒΆΝ 3 “ « ᾿ ε 

καὶ ἄλλων ἐπ᾽ ᾿Αντιοχείας ᾿ἱἙλλήνων, οἷς οἱ 
Ἁ ᾿ 7 Α , » ,ὔ κατὰ τὸν Στεφάνου διωγμὸν διασπαρέντες ἐκήρυξαν, 

ἀνθούσης ἄρτι καὶ πληθυούσης τῆς κατὰ ᾿Αντιό- 
χειαν ἐκκλησίας ἐν ταὐτῷ τε ἐπιπαρόντων πλεί- 
στων ὅσων τῶν τε ἀπὸ “Ἱεροσολύμων προφητῶν 

} Ἁ Ε] “-“ “ ᾿ ͵ὔ ᾿ μρκμς καὶ σὺν αὐτοῖς Βαρναβᾶ καὶ Ἰ]αύλου ἑτέρου τε 
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ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΘΤΟΒΥ, 11. πὶ. 1- 

{6 βανίπρ' ψογαὰ θερδη ἴο ἤοοά ἐπε ψο]Ὲ γου]α ἢ 
Ἰρηῦ Π|κὸ πὸ τὰγϑ οὔ ἐπα βϑὰπ. Αὖ οῃοβθ, ἴῃ δοοουάδῃοθ 
νὰ {πὸ αἰνίπε ϑουρύατεβ, {Π6 νοΐος οὗ 105. ἱπϑρίγοά 
δνδηρο] ϑὺβ πα Αροβϑύϊοβ “σγεπῦ ἐόν! ἴο ἐπα ΠΟ] 
δ πα ἐπεῖγ ψογᾶβ ἕο {πε Ἂεπά οὗ {π6Ὸ6 μου]. [Ιὴ 
ΟΠ ΘΥΨΘΙῪ οἷζγ ἀπα ν]]αρα ἀγοθα ΘΠ ΠΌΠ65 οστονάθα ψἱ ἢ 
 ἐπουβᾶπαᾶβ οὗ τῆθη, {πὸ ἃ ἐδβοιηΐηρ ἐῃγθϑῃϊηρ- ἤρου. 

ἼΠοβθα γῆ. ΡΥ ΠεοιθαϊαΥῪ ϑσοθϑϑίοη δηα οὐἱρῖπα] 
ΘΥΤΟΥ δα {πεῖν βο]5 θουπα ὈΥ ἐπε ἃποῖθπὶ αἴβθαβα 
οἵ {πε βυυρουβυ το οὗ 1401]5 σσεσα βεῖ ἔτεα ἃ5 1 ἔγοσα 
ἤδυοα τηδϑύθυβ ἃπα ἐου Πα το ]6 856 ἔγουα ἔθαυ ἃ] θοπάδρα 
ὈΥ {πε ρονεῖ οἵ ΟΠ γῖθὲ ἐμπγοιυρὴ {πΠ6 ἐδδοηίηρ οὗ Πΐ5 
ἘΟΠονγουβ ἀπα {πεῖν νγοπά θυα] ἀθθ8. ΤΠΘΥῪ γα]εοϊθά 
8}} 1Π6 Ῥοϊγ Πδῖβπη οὗ ὑπ ἀθυηοηβ, ἃπα οοπδββϑα ἐπα 
ὕδβουα 15 ΟὐΪΥ οπα Οοα, ἐπε Οτδαῖου οὐ {πΠ6 υπίνευβα. 
Ηΐτη ὑμπαν Ποπουτθα τ ἐπα τἱΐθϑ οὗ ἔσθ ρἱεῖν ὈΥῪ 

 {Π6Ὸ αἰνῖπε Δ πα γυδύϊομδ] νγουβϑῃΐρ Ὑ ἢ τγὰβ ἱτηρ] πη θα 
ΡΥ οὔ ϑανίουν ἴῃ {πὸ 11{6 οὗ τηϑπ. Βαΐ ἱπάθϑά [Ὁ 

γγὰ5 γῇ 6π {Π6 στᾶοα οὗ (οα νγὰβ δγεδαγν Ρεΐηρ ρουτοᾶ 
οὐδ Ἔν η οα. ἐπα οἶμον παύοηβ--- θη ἔἈ1 0 ἴῃ ΟΠ γϑὺ 
Παὰ Ῥδθθπ γϑοοῖνοθα, ἤνθε ὈῪ ΟΥ̓ 5 νὴ ἢ 411 Πἰδ 

Βοῦδβα ἰπ Ῥαϊδβυϊηΐαθ (δαβϑαγθα ἐμπγοιρἢ αἰνίπα τηδηΐ- 
ξεϑίαϊίου πα ἐπα τηϊηϊθιγαξίοη οὗ Ρεῖΐθυ, ἀπ αθοὸ ὈῪ 
ΙΏΔΩΥ οὗμεῦ Οὐαὶ ἴῃ Απίϊοοῃ, ἴο ποτὰ ἔποβα 
Ῥγθδοηθα ψγῆο Πα Ὀδθη βοαξξεγεα ἴῃ ἐπε ρευβθοιυέϊοη 
δροιῦ ϑίθρῃθι, δπὰ {πῸὸ Ομυσοῦ ἴῃ Απύοος τγὰβ 
ΔΙγθδαν Πουτνβῃϊπρ ἃ πα τα] ρ] γἱηρ---ἶὐ νγὰθ δ ὑπαὶ 
τηοτηθηῦ ἃπα ἱπ ἐπαὺ ρΙδοθ, θη 850 τηϑὴν οἵ {ῃ6 
ῬιοΡ οὐδ ἔγοπι [ υπβαίθιη γ 6 α͵80 ργθϑθηΐ, ἀπ ἢ 
ἔῃοιη Βαυπαθδβ ἀπά Ρϑα], ἀμ ἃ πατήθοῖ οὗ {πῸ οὐποσὺ 
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Φοβθρῆῃ. 4.1. 
18, 224: Β,1. 
2, 180 

ΦοΒΘΡΠ, 4.1 
18, 287. 252. 

ΕἘΠΒΕΒΙΤΒ 

πλήθους ἐπὶ τούτοις ἀδελφῶν, ἡ Χριστιανῶν 
προσηγορία τότε πρῶτον αὐτόθι ὥσπερ ἀπ᾽ εὐ- 
θαλοῦς καὶ γονίμου πηγῆς ἀναδίδοται. καὶ Αγα- 
βος μέν, εἷς τῶν συνόντων αὐτοῖς προφητῶν, 
περὶ τοῦ μέλλειν ἔσεσθαι λιμὸν προθεσπίζει, 
Παῦλος δὲ καὶ Βαρναβᾶς ἐξυπηρετησόμενοι τῇ 
τῶν ἀδελφῶν παραπέμπονται διακονίᾳ. 

Ιν. Τιβέριος μὲν οὖν ἀμφὶ τὰ δύο καὶ εἴκοσι βα- 
σιλεύσας ἔτη τελευτᾷ, μετὰ δὲ τοῦτον Γάϊος τὴν 
ἡγεμονίαν παραλαβών, αὐτίκα τῆς ᾿Ιουδαίων ἀρχῆς 
᾿Αγρίππᾳ τὸ διάδημα περιτίθησιν, “βασιλέα κατα- 
στήσας αὐτὸν τῆς τε Φιλίππου καὶ τῆς Λυσανίου 
τετραρχίας, πρὸς αἷς μετ᾽ οὐ πολὺν αὐτῷ χρόνον 
καὶ τὴν ᾿Ηρῴδου τετραρχίαν παραδίδωσιν, ἀϊδίῳ 
φυγῇ τὸν Ἡρῴδην (οὗτος δ᾽ ἦν ὁ κατὰ τὸ πάθος 
τοῦ σωτῆρος) σὺν καὶ τῇ γυναικὶ ᾿Ηρφῳδιάδι 
πλείστων ἕνεκα ζημιώσας αἰτιῶν. μάρτυς ᾿Ιώ- 
σηπος καὶ τούτων. 
Κατὰ δὴ τοῦτον Φίλων ἐγνωρίζετο πλείστοις, 

ἀνὴρ οὐ μόνον τῶν ἡμετέρων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀπὸ 
τῆς ἔξωθεν ὁρμωμένων παιδείας ἐπισημότατος. 
τὸ μὲν οὖν γένος ἀνέκαθεν “Ἑβραῖος ἦν, τῶν δ᾽ 
ἐπ᾽ ᾿Αλεξανδρείας ἐν τέλει διαφανῶν οὐδενὸς 
χείρων, περὶ δὲ τὰ θεῖα καὶ πάτρια “μαθήματα 
ὅσον τε καὶ ὁπηλίκον εἰσενήνεκται πόνον, ἔργῳ 
πᾶσι δῆλος, καὶ περὶ τὰ φιλόσοφα δὲ καὶ ἐλευ- 
θέρια τῆς ἔξωθεν παιδείας οἷός τις ἦν, οὐδὲν δεῖ 
λέγειν, ὅτε μάλιστα τὴν κατὰ Πλάτωνα καὶ 
Πυθαγόραν ἐζηλωκὼς ἀγωγήν, διενεγκεῖν ἅπαν- 
τας τοὺς καθ᾽ ἑαυτὸν ἱστορεῖται. Υ. καὶ δὴ τὰ 
κατὰ Ταάϊον οὗτος ᾿Ιουδαίοις συμβάντα πέντε 
βιβλίοις παραδίδωσιν, ὁμοῦ τὴν Γαΐου διεξιὼν 
1160 
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ΕΟΟΙΚΕΒΙΑΘΤΙΟΑῚ, ΗΙΒΤΘΒΥ, 11. πὶ. 8-ν. 1 

Ὀγείῆγθη Ροϑίαθο ἔπθι, ὑπαῦ {πῸ6 πᾶς οὗ Οἢυβιϊδη 
γγὰ8 ἢνθὺ ροίνεπ, ἃ5. ἤοη ἃ ἴοϑἢ ἂπα [1{6- οἰ νίηρ 
ἐοπηΐαῖη. Αρϑθιιβ αἶβδο, οπθ οἵ ἐπθ ργυορμεῖβ στ 
Ποῖ, τηϑάθ ργβαϊούϊζοηβ ὑπαῦ ποῖ νὰ ἴο ΡῈ ἃ 
ξαγαΐπθ, πα δὰ] ἃπα Βδυπαθαβ νγοῦα βοηΐ ἴο ρἵῖνε 
αϑϑϑίδπος ἕο ὑΠ6 τηϊηϊθίγυ οὗ {πΠ6 Ὀγθίῆγθη. 

ΙΝ. Τιθουῖαβ αἰδα αἴον γεϊρηΐηρ ἀθουὲ ἐννεηὺγ-ὄννο 
γεαῖβ. ΑὔοΥ πίστη (ὑδίιβ τϑοοῖνεα {Π6 βονογείρηΐν 
δα αὖ ὁποα σᾶνα ἴο Αρυρρὰ 3 {Π6 οσόνῃ οὗ ἐπΠ6 στὰ]6 
οὗ {π6 δνβ. Ηδ τηδᾶάβ ἢίΐπι Κίηρ' υἵ τΠ6 ἐδ χαυο 69 
οἵ ΡΒΠῚΙΡ ἀπά 1, γϑαηΐδβ, πα ἴον ἃ 5ῃουνῦ {ἴτας δἀαδα 
ἴο ἔποὴ πὸ ἐείγαγοῦυ οἵ Ἠετοῦ, βεπίεποίηρ ΗἩθτοα 
(6 νὰβ ἐπε Ἡεοτχοά οὔ {πε Ῥαββίοῃ οἵ ὑπ βϑανίουτ) ἴον 
τηϑηΥ οἴἴθποοβ ἴο ρουρείπαὶ θα ηἰβητηθπῦ, τοραῖμον ψ ἢ 
᾿ἷ5 ψῖΐε Ηογοαΐϊαβ. ΟΥ̓ {Π15 ἴοο Ψψόβαριβ 15 νυ  π685. 

Ιη ἢϊβ τεῖρῃ ΡΏΠο Ῥδοδᾶτηθ ρΌ που] ]ν Κπονγη ἃ5 ἃ 
τήδη Οὗ ἐπα σγοαϊεϑὺ αἰδυϊπούϊοη, ποὺ ΟΗΪΥ ΔΙ ΟΠρ' ΟἹ 
ΟΥ̓ ῬΘΟΡΙῈ Ραΐ αἰθοὸ διηοηρ Ποβ6 οἵ μϑαΐμϑη βἀποᾶ- 
ἐΐοη. Ηδ νὰβ ἃ Ηδθργενν ὈῪ τϑοῖδ] ἀδθθοθπὺ Ὀαΐ ἰῃ- 
ξουΐου ἕο ποπα οὗ {πΠ6 τηδριιαῦθϑ ἴῃ Δα Πουϊεν ἴῃ ΑἸοχ- 
δηαγία. ΤῊὴΘ οχίθπθ πα αυδιν οὗ {π6 Ἰἰαθοιν ἢδ 
Ῥεβίοννεα οὐ ἔπε ἐπϑοϊορίοαὶ Ἰθαυπίηρ οὗ ἢϊβ γᾶθα 15 
ἴῃ ἔαοὺ ραϊεῃηὺ ἴο 811], ἃπα 1Ὁ 15 ποὺ πδοθβθαυῪ ἴο 580 
ΔηΥἐΠηρ' οὗ 5 Ῥοβι 05. ἴῃ ΡΠ] ΟΒΟΡἢΥ ἀπα ἐπε ΠΡ σὰ] 
βέπαίθβ οὐ ἴῃς Πθδίμθηῃ νου] βίποθ 6 15 γοϊαϊβα ἴο 
Πᾶνα βαρ αβ56α 81} Ηἷβ σοπ  ρΟΥ Δ 165, ἜΒΡ ΘΟ }]}ν ἴῃ 18 
268] ἔον ἐπε βέυαγν οὗ Ρ]αΐο ἀπ Ῥυιπαρογαβ. Γ΄. Νοῦν 
ὑπῖ5. τυυῖῦου Πὰ5 παυταῦθα ἴῃ ἔνε θΟΟΚ5 νμαῦ Παρρεπθα 
ἰο ὑπὸ Ψεν5 ἴῃ {πὸ ἰπηθ οὗ (ἰδία; ἢ ἢδ5 ἴῃ {πῖβ 
ΟΥΚ σοι ίηθα ἐπε 5ἰουίθθ οἱ {πΠ6 ᾿πϑϑηϊν οἵ (δῖα, 

1 δ αἰδα Μδῖοῇ 16, κ.Ὁ. 87. 
3 866 [πἰτοδποίίοη ἔου ἐῃς ἔδυ οἵ ἐῃς Ἡδγοά. 715 18 

Αρτῖρρα 1., βοὴ οὗ Αὐβίοθα!ιβ ἀπ σταπάβοη οἵ Ἡδτοα {πὸ 
Οτεαὶ. Τῆς Ηετοᾶ τπδπεϊοπαα ἰπ ἐπα ποχὲ βεπΐεποα 15 Ἠδγοα 
Απίραβ5, Αρυὶρρδ᾿ 8 ἅπ6]6. 
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ΦοΒΟΡἢ. 4.1]. 
18, 251-200 

ἘΠΒΈΒΙΤΙΒ 

᾽ὔ ς Α «ε Α 3 ,ὔ φρενοβλάβειαν, ὡς θεὸν ἑαυτὸν ἀναγορεύσαντος 
καὶ μυρία περὶ τὴν ἀρχὴν ἐνυβρικότος, τάς τε 
κατ᾽ αὐτὸν ᾿Ιουδαίων ταλαιπωρίας καὶ ἣν αὐτὸς 
στειλάμενος ἐπὶ τῆς Ρωμαίων πόλεως ὑπὲρ τῶν 
κατὰ τὴν ᾿Αλεξάνδρειαν ὁμοεθνῶν ἐποιήσατο πρε- 
σβείαν, ὅπως τε ἐπὶ τοῦ Γαΐου καταστὰς ὑπὲρ 
τῶν πατρίων νόμων, οὐδέν τι πλέον γέλωτος καὶ 
διασυρμῶν ἀπηνέγκατο, μικροῦ δεῖν καὶ τὸν 
περὶ τῆς ζωῆς ἀνατλὰς κίνδυνον. ἜΝ 
Μέμνηται καὶ τούτων ὃ ᾿Ιώσηπος, ἐν ὀκτω- 

, “ 3 ,ὔ Ἀ ,ὔ “- καιδεκάτῳ τῆς ᾿Αρχαιολογίας κατὰ λέξιν ταῦτα 
΄ {« ᾿] δὴ ᾽ὔ ᾽ 3 ’, 

γράφων “᾿ καὶ δὴ στάσεως ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ γενο- 
μένης ᾿Ιουδαίων τε οἱ ἐνοικοῦσι, καὶ “Ἑλλήνων, τρεῖς 
ἀφ᾽ ἑκατέρας τῆς στάσεως πρεσβευταὶ αἱρεθέντες 
παρῆσαν πρὸς τὸν Γάϊον. καὶ ἣν γὰρ τῶν ᾽Αλε- 
ξανδρέων πρέσβεων εἷς ᾿Απίων, ὃς πολλὰ εἰς 

᾿ 3 ,ὔ Ε] 7 » , τοὺς ᾿Ιουδαίους ἐβλασφήμησεν, ἄλλα τε λέγων 
καὶ ὡς τῶν Καίσαρος τιμῶν περιορῷεν" πάντων 
γοῦν, ὅσοι τῇ Ῥωμαίων ἀρχῇ ὑποτελεῖς εἶεν, 
βωμοὺς τῷ Ἰαΐῳ καὶ ναοὺς ἱδρυμένων τά τε 
ἄλλα ἐν πᾶσιν αὐτὸν ὥσπερ τοὺς θεοὺς δεχο- 
μένων, μόνους τούσδε ἄδοξον ἡγεῖσθαι ἀνδριᾶσι 
τιμᾶν καὶ ὅρκιον αὐτοῦ τὸ ὄνομα ποιεῖσθαι" 

᾿Ὶ Α ᾿] Ἁ 3 , ᾽ ὔ «ι» πολλὰ δὲ καὶ χαλεπὰ ᾿Απίωνος εἰρηκότος, ὑφ 
- 3 Ἂ » Α ἍΣ ον , 
ὧν ἀρθῆναι ἤλπιζεν τὸν Γάϊον καὶ εἰκὸς ἦν, Φίλων 
ὁ προεστὼς τῶν ᾿Ιουδαίων τῆς πρεσβείας, ἀνὴρ 

Ἁ , μ᾿ Ε] ,7 “ 3 , 

τὰ πάντα ἔνδοξος ᾿Αλεξάνδρου τε τοῦ ἀλαβάρχου 
3 Α μ , , ᾿ ΝΜ ,, 

ἀδελφὸς ὧν καὶ φιλοσοφίας οὐκ ἄπειρος, οἷός 
τε ἦν ἐπ᾽ ἀπολογίᾳ χωρεῖν τῶν κατηγορημένων, 
διακλείει δ᾽ αὐτὸν Γάϊος, κελεύσας ἐκποδὼν ἀπ- 
ελθεῖν, περιοργής τε ὧν φανερὸς ἦν ἐργασόμε- 
νός τι δεινὸν αὐτούς. ὁ δὲ Φίλων ἔξεισι περι- 
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ΩΡ. 

ἘΘΟΙ,ΕΒΙΑΘΤΊΟΑΙ, ἨΙΒΤΟΒΥ, 1]. ν. 1-ὃ 

μον Π6 δηπουποδά Πίτηβ6} ἃ5 ἃ ροα δηᾷᾶ ρεγρείγαϊβα 
ἱπη στη 8 0 ]6. δοὺβ οὗ ἰπβοίθποθ ἀυγίηρ 5 γτεῖρη, οὗ 
ἐπα τηΐβουυ οἵ πε {εν ἴῃ ἰδ ἐἴϊπιθ, οἵ ὑπ. τη ἰββίοῃ 
πο 6 τνγὰβ5 Πίτηβο! δα γαβίθα ἕο τηακα ἴο {πε οἰδγ 
οἵ ἐπε ομηδπβ οὐ θ6 ΠΑ} οὗ ὑποβα οἵ Πῖβ ον γ8οα ἴῃ 

 ΑἸδχαπάγία, δηα οὗ πον, ψῆθη μῈ ἀρρθαγϑᾶ Ῥϑίουε 
Ὁ δία οἡ θεΠΑ]} οὗ 5. ἀποθϑῖγαὶ ἰαννθ, 6 τϑοοϊνϑα 

πούηϊηρ αὶ ᾿δυρηθου ἀπα υἱάΐου]θ, δηα ΠΔΙΤΟΥΙΥ 
ΘβοαρΘα τἱβικίηρ' 5 Π|8. 

Φόβορῆτβ αἶθο σγοϊαΐθϑ ἔμεϑθα ἔαοῖβ δῃα ψυῖδεθ. ἃ5 
ΦΌ]Π]ονν5 ἱπ ἐπ6 εἰρμίθθηίῃ ῬοΟΚ οὗ {π6 Απέϊᾳιλίοε : 
“Νον ψΠδπ ἃ ἀἰβύασθαπος ἴοοῖκ ρῥἷδοα ἴῃ ΑἸθχαπάσία 
Βεΐνεθθη ἐπ ον γῃοὸ Πἰνοα {ποτ δηα πε ατεεῖϑ, 

ἴδγϑα οἵ δδοῇ 5146. ὑγεῦα σῃοβθὴ ἴο ΡῸ 85 γβργδδθηΐα- 
ἐἶνες ἰο (ἰαἰαβ. Οπε οὗ ἔπε ΑἸθχαπασίαπ γαρυύθβθη- 
ἰαϊνεβ ψὰβ Αρίοῃ, ψῆο αὐδεγεα τᾶν ΟϑΙ ΤΠ ηΐ68 
ἀραϊπϑὺ ὑπ 68, βαγίηρ ΘβρθοίΠν ὑπαὺ ὑπο υ περ- 
Ἰδοϊβα ἕο ρσίνε ποποιῖμ ἴο ὐδϑβαγ, ἃπα ὑπαὺ σγμ 6. 81} 
ὙΠῸ ἃγε βυθήεου το ὑπ6 τὰ] οὔ ὑπ6 Βογηδηβ θυ ]]α 
Αἰταγβ ἃπα ἔθιηρ]65 ἴο (ὐδῖπι5, ἀπά ἴῃ 4}1} οὔἤϑὺ γββρθοῦβ 

χαροῖνα Πΐπὶ 45 ἔπε ὺ ἄο ἐπε ροάβ, {Π686 τῆθῃ 8]Ιοπθ 
Ἐπίηῖκ 10 ᾿τηργόρου ἴο Βοποῦν Πΐπι ΙΔ βύαϊαεθϑ οὐ ἴο 
συγθῶν ΌΥ Πὶβ παῖηθ. Νον ἐμουρῆ Αρίοη μαᾶ τηδάθ 
ΤΩΔ ΠΥ Βουΐουβ ομγρ65 ὈῪ ὙΠ ΐΘἢ Π6 παύασ!]ν Βοροά ὑπὰϊ 
Οὐαἴπι5 ννουἹᾶ θὲ τουβϑᾶ, ΡΒϊο, {πῸ ομϊθε οὐ ὑΠ6 δα θαβ5Ὺ 

οὗ {πὸ 7}ε6νγ8, ἃ τδὴ οἵ ΠΙρῃ τϑρυϊαϊίοη ἰῇ ΕΥ̓ΘῪ 
γτεβρθοῦ, ἔου. Β8 νγὰβ ὑπθ Ὀγοῦπου οὗ ΑἸοχαπάθυ ἐπα 

ΑἸΑΡΑτΟΝ ἀπά ἃ ῬΒΠΟΘΟΡΠΟΥ οὗ πὸ {116 51}, νγὰβ 

ΔΌ]6 ἴῃ Πἰβ ΤΈΡΙῪ ἴο ἄθαὶ τ ὑΠ6 δοουβαίίοηβ, Ραΐ 

Οαἴπθ οαὐ Ηἴτη 5ποτὲ, θα46 Ηίπη σεὺ ουὖοὐ οὗἩ π6 ψἂγ, 

Δα νγὰ5 50 δηταρϑα ἐπδαῦ Π6 οἰθαυ]ν νγὰ5 οὴ {Π6 Ῥοϊηΐ 

ΟΥ̓ βουίοιιβ. τηθᾶϑιε8. ἀραίϊηδῦ ἔπεα. 50. ῬΉΠΟ νγεπῦ 
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ἘΠΒΕΒΙΤΒ 

υβρισμένος, καί φησιν πρὸς τοὺς ᾿Ιουδαίους 
οἵ περὶ αὐτὸν ἦσαν, ὡς χρὴ θαρρεῖν, Γαΐου μὲν 
αὐτοῖς ὠργισμένου, ἔργῳ δὲ ἤδη τὸν θεὸν ἀντι- 
παρεξάγοντος.᾽ 

Ρμο, ζῳ. [ἰαῦτα ὁ ᾿Ιώσηπος. καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Φίλων 
αἀθαΐ. 34. 88 ἐν ἦ συνέγραψεν Τ]ρεσβείᾳ τὰ κατὰ μέρος ἀκριβῶς 

τῶν τότε πραχθέντων αὐτῷ δηλοῖ, ὧν τὰ πλεῖστα 
παρείς, ἐκεῖνα μόνα παραθήσομαι, δι’ ὧν τοῖς 
ἐντυγχάνουσι προφανὴς γενήσεται δήλωσις τῶν 
ἅμα τε καὶ οὐκ εἰς μακρὸν τῶν κατὰ τοῦ Χριστοῦ 
τετολμημένων ἕνεκεν ᾿Ιουδαίοις συμβεβηκότων. 
πρῶτον δὴ οὖν κατὰ Τιβέριον ἐπὶ μὲν τῆς Ῥω- 
μαίων πόλεως ἱστορεῖ Σηιανόν, τῶν τότε παρὰ 
βασιλεῖ πολλὰ δυνάμενον, ἄρδην τὸ πᾶν ἔθνος 
ἀπολέσθαι σπουδὴν εἰσαγηοχέναι, ἐπὶ δὲ τῆς 
᾿Ιουδαίας Πιλᾶτον, καθ᾽ ὃν τὰ περὶ τὸν σωτῆρα 
τετόλμητο, περὶ τὸ ἐν “Ἱεροσολύμοις ἔτι τότε 
συνεστὸς ἱερὸν ἐπιχειρήσαντά τι παρὰ τὸ ᾿Ϊου- 
δαίοις ἐξόν, τὰ μέγιστα αὐτοὺς ἀναταράξαι, 
ΥΙ. μετὰ δὲ τὴν Τιβερίου τελευτὴν Γάϊον τὴν ἀρχὴν 
παρειληφότα, πολλὰ μὲν εἰς πολλοὺς καὶ ἄλλα 
ἐνυβρίσαι, πάντων δὲ μάλιστα τὸ πᾶν ᾿Ιουδαίων 
ἔθνος οὐ σμικρὰ καταβλάψαι: ἃ καὶ ἐν βραχεῖ 
πάρεστιν διὰ τῶν αὐτοῦ καταμαθεῖν φωνῶν, ἐν 
αἷς κατὰ λέξιν ταῦτα γράφει 

᾿ Τοσαύτη μὲν οὖν τις ἡ τοῦ Γαΐου περὶ τὸ 
ἦθος ἦν ἀνωμαλία πρὸς “ἅπαντας, διαφερόντως 
δὲ πρὸς τὸ ᾿Ιουδαίων γένος, ᾧ χαλεπῶς ἀπ- 
εχθανόμενος τὰς μὲν ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν 
προσευχάς, ἀπὸ τῶν κατ᾽ ᾿Αλεξάνδρειαν ἀρξάμενος, 
σφετερίζεται, καταπλήσας, εἰκόνων καὶ ἀνδριάντων 
τῆς ἰδίας μορφῆς (ὃ γὰρ ἑτέρων ἀνατιθέντων 
1920 

ῬΏΪΟ, Γερ. 
αα Θαΐ. 48 



ἘΟΟΙΕΒΙΑΘΤΊΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, 11. ν. ὅ--νι. 9 

οὐδ, ἄδβεθρὶν ἰπβι]θα, δπα ἐο]α ἐπε 7}6νν8 ψηῸ ψγϑῦδ 
γί Πΐτι ἐῃαὺ ὉΠαν ταυβὺ ΚΘῈΡ ἃρ ἐπεῖν οουταρο, ἔῸΥ 
Ἐμοιρ αἴθ νὰ δηγαρθα ἀραϊηδὲ ἐποῖὰ ἢ6 νγὰβ ἴῃ 
αοῦ αἰγεδᾶν βρ) ηρ' ἀραϊποὺ Οοα. 

50. ἔὰγ ΨΦόβθριιβ. ῬΠΐΠο Πἰμπιβ6}Ὲ ἴῃ ὉΠ Μριδαδϑῃ 
γΙοἢ Π6 ντοῖθ σῖνοϑ δὴ δοουταῖα δηᾶ ἀεξαϊ]οα δοοουηΐ 
οὗ ψῆδὺ με αἰὰ δὲ ἐπε ἐϊηθ. 1 5}8]1] ρᾷ85 ονϑὺ ἐμ 
ϑυθαῦθυ ραγὺ ἃπα οἷδε οπ]ν ἐῃοβ6 ροϊπίβ ψΒΙ ἢ Ρ]αίηὶν 
ἀοιηοηβίγαϊα ἴο βέπα θηΐβ ὅπ τηϊβέουππὸ5 ΠΟ σᾶτηα 
ὌὭΡρΟΝ {π6 Ψϑν8, 841} αὖ οὔποθ δἃῃᾶ δεν. ἃ 5πουΐ 
ἀἴπηθ, ἴῃ σοηβθαθπθποα οὗ {πεῖν οὐΐτηθϑ ἀραϊηδὲ ΟἨυϊβέ. 
Τὴ {Π6 ἢἤνβθὲ ρίδος 6 σο]αῦθα ἐπαῦ, ἴθ ἐπ ἐΐτηθ οὗ 
ΤΊΡονῖα5, ἴῃ {Π6 οἷν οὔ πε Βοιηδηβ, βθ]δπιβ, ἔΠ6 τηοϑὲ 

᾿πῆπια πεῖ] οὗ ἔπ Ἐχηρ θυ υ 5 οουτὺ δ {ΠῸ {ἴτηθ, ἕοοὶς 

ΤΩΘΑΒΈ165 ΘΟτη ] οἴου ἴο ἀδδίγου ὑπ6 ἡ ΠΟ]6 τᾶοθ, ἀπά 
ἴῃ Φπάδρϑὰ ῬΙαΐθ, ἀπά θὺ Ποσὰ ἐπα οὐἷτηθ ἀραϊηδὺ {Π6 
Βδνίου νγὰβ ρετροίγαξεα, τηδᾶθ δὴ αὐΐζοιηρὶ οὐ {πα 
[θιΏΡ ] 6, 5.1}} δἰδπαϊηρ ἴῃ «Θυβα θη, ΘΟμ ΔΎ ἴο ἐπα 

Ῥυίν!]θροβ συδηϊθα το τῃς «{6νν8, ἀπ Παγαϑθθα ἐπθη ἴο 
{πε αἰπποβί, (Ὑ1.) ψὮ1|6 αἴξον ὑπ ἀθαῖῃ οὗ ΤΊρευΐαβ 
Οὐαΐα5 τθοοῖνεα τΠ6 βονεγείρηεν ἃπα ἱηῆϊοίθα την 

1} 7165 ΟΝ. τηδηγ, θα τηογα ἐῃδη 8}} αἸά ἐπα σγθαϊεϑὺ 
Πδυτὴ ἴο {π6 ψΠ0]6 παίοπ οὗ ἐῃε Ψενβ. ΤΗϊβ τηδν 

6 ᾿δϑυπδα 5ῃουΥ πτότὰ ΐθ ον ψογάϑ, ἴῃ νῃοἢ Πα 

65 ἜΧϑΟῦΥ ἃ5 ΓΟ]: “Νονν {Π6 ομαγδοίου οὔ δίπβ 
γγ85 ΘΧΟΓΘΙΏΟΙΥ σδρυϊοίοιιβ τονγα 5 411, θαὐ ῥαυ οα]αυν 
ἴονγαγᾶς {Π6 γτδοα οἵ ὑενβ. Ηδ Πμαϊεα τπεῖὰ Ὀἰξέουϊν ; 

ἴῃ ΟΥΠΕΥ οἰἐ165, θερὶ πηΐπρ ἢ ΑἸΘχαπαγία, μα βεϊσεα 
ἐῃς βυπαροριιθθ 86 Π]16α ὑπο τἱτἢ ἱπηαροθ ἀμα 
βίαϊιθο οὐ ἴθ. οὐνῃὶ ἔοστ (ἔὉΥ ὈΥ οἱ νίπρ᾽ Ῥουτηἰββίοη ἕο 

121 



ΕΌΒΕΒΙΒ 

ἐφιείς, αὐτὸς ἱδρύετο δυνάμει), τὸν δ᾽ ἐν τῇ ἱερο- 
πόλει νεών, ὃς λοιπὸς ἣν ἄψαυστος, ἀσυλίας 
ἠξιωμένος τῆς πάσης, μεθηρμόζετο καὶ μετε- 
σχημάτιζεν εἰς οἰκεῖον ἱερόν, ἵνα Διὸς ᾿᾽Επιφα- 
νοῦς Νέου χρηματίζῃ Γαΐου. 

υρία μὲν οὖν ἄλλα δεινὰ καὶ πέρα πάσης ὃ 
διηγήσεως ὃ αὐτὸς κατὰ τὴν ᾿Αλεξάνδρειαν 
συμβεβηκότα ᾿Ιουδαίοις ἐπὶ τοῦ δηλουμένου ἐν 
δευτέρῳ συγγράμματι ᾧ" ἐπέγραψεν ᾿ Περὶ 
ἀρετῶν ᾿ ἱστορεῖ" συνάδει δ᾽ αὐτῷ καὶ ὁ Ἰώ- 
σηπος, ὁμοίως ἀπὸ τῶν Πιλάτου χρόνων καὶ 
τῶν κατὰ τοῦ σωτῆρος τετολμημένων τὰς κατὰ 
παντὸς τοῦ ἔθνους ἐνάρξασθαι σημαίνων συμ- 
φοράς. ἄκουε δ᾽ οὖν οἷα καὶ οὗτος ἐν δευτέρῳ 4 
τοῦ ᾿Ιουδαϊκοῦ πολέμου αὐταῖς συλλαβαῖς δηλοῖ 
λέγων 

Τοβθρὰ. 8.1. “’ Πεμφθεὶς δὲ εἰς ᾿ΙἸουδαίαν ἐπίτροπος ὑπὸ 
ΠῚ Τιβερίου Πιλᾶτος νύκτωρ κεκαλυμμένας εἰς Ἵερο- 

σόλυμα παρεισκομίζει τὰς Καίσαρος εἰκόνας" ση- 
μαῖαι καλοῦνται. τοῦτο μεθ᾽ ἡμέραν μεγίστην 
ταραχὴν ἤγειρεν τοῖς ᾿ΪΙουδαίοις. οἵ τε γὰρ 
ἐγγὺς πρὸς τὴν ὄψιν “ἐξεπλάγησαν, ὡς πεπατὴ- 
μένων αὐτοῖς τῶν νόμων: οὐδὲν γὰρ ἀξιοῦσιν 
ἐν τῇ πόλει δείκηλον τίθεσθαι. 
Ταῦτα δὲ “συγκρίνας τῇ τῶν “εὐαγγελίων γραφῇ, ὄ 

εἴση ὡς οὐκ εἰς μακρὸν αὐτοὺς μετῆλθεν ἣν 
ἔρρηξαν ἐπ᾽ αὐτοῦ Πιλάτου φωνήν, δι’ ἧς οὐκ 

σοῖπ 19,15 ἄλλον ἢ μόνον ἔχειν ἐπεβόων Ἰζαίσαρα βασιλέα. 

1 ΘομνναγίΖ ργθίθυβ ἔπ γθδαϊηρ' οὗ Β1), ὧν ἐπέγραψεν, Ραΐ ἴο 
τηΑ 6 86η586 {Πΐ5 νοι] γϑααῖγθ ἔῃ γίϊο]ς τῷ Ὀϑίογθ δευτέρῳ. 
Τι ἰβ ῬΡοββίθ] ἐμαΐ {ῃ8 τῷ 8 μὐνρμθη οὐκ ὈΚ ἃ ΡῬυϊμϊ εν ουτοῦ, ἴῃ 
αὐτὰ οα86 ὧν ψοι]ᾶ θὲ ἐπε Ὀείξον γοδαίηρ, 
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 Οὐμοῖβ ἴο ᾿πβ04}} ὕπθτη μα αἱά ἴῃ ἔδοῦ ραΐ πθια {πῃ 6γο), 
ἃ πα ἰπ «Θγαϑαίθτη ὑπὸ ἐθρ]6, ψνῃοἢ Πα Πἰςπουῖο 
Ῥδθθη ππίουομθα ἃπα πο] 4 ννουτῃυ οὗ ργεθουναιοη 
ἔγούη 411 ν]οϊαἰΐοη, ῃςῈ ἐσθ τὸ σμδηρο ἀπα ὑγδηβίουτη 
ἴο ἃ 5ῃχίπο οἵ Πῖβ. οὐνὴι ἴο θὲ οδ]}16 4 ὑπαῦ οὗ “ (δίας 
ἀπὸ πον Ζθαβ ταδηϊξοϑυ. τ 
 ἼΠῈ βϑᾶπηθ ψΥ ον Πδιγαΐθθ ἴῃ ἃ ΒΘοομα ἰγθαίῖβα 
Θηἐ 164 Οπ ἐΐε Κιγξιιο5 1 Ἰηυατηθυαθ]Ὲ οὔποθ αἰτο- 
οἰτ65, θθγοπα 811} ἀδβουϊρίίοη, ρευροίγαϊεα οὴ «[δνν8 

ἴῃ ΑἸοχαπαχία πῃ ἐπΠ6 βᾶπιθ γϑὶρῃ, ἃ Πα «9 5Έρἢτ5 
οοηβγτηβ τη, 5ῃονίηρ ἴῃ ἐπ6 βϑιὴθ ψγὰὺ ὑμπαῦ {πῸ 
πηΐν 58} τηϊδίουσα ποθ οὐ ἐπα παύου θερσᾶπ τ ὑῃ8 
τἰμηθ οἵ Ῥαΐα ἂπα ὑπὸ οὐἴτηθο ἀραΐπϑὺ πΠ6 βδνίουτ. 
Τλβίθη ἐπθη ἕο ἔΠ6 δοῦπαὶ ννογᾶβ οἵ ῃΐ5. ϑὐαϊεπχδηΐ ἴῃ 
ἐπ6 βεοοπα Ῥοοῖκ οὗ {πὸ ὡογυϊοδ αν. “Νον Ριαΐο, 

Ββ6ηΐ ἃ5 Ῥγυοουγαΐου ἴο πᾶᾶθὰ γῪ ΤΊΡοτῖπβ, Ὀγουρῃην 
ἴηΐο «[Θυπιβαίθυη αὖ πἰρηῦ πα οονουθα ἀΡ {Π6 ἱπηᾶρ85 

οὗ Οδοϑαῦ ψῃΐοἢ αὐτὸ ο]Π]6α δηδίρηθ. θα ἀν 
ΟΟδΙὴη6. {πῖ8 τουβεα ὕπΠ6 σγδαΐαθε οογηγηοίϊοι ΔΙΩΟΠρ' 
ΟἀΠ6 {6ν8, ἴον πον ψεύα Ποιγίῆεα. αὖ ψμαῦ πον 

Βδνν Οἷοβα ὈΥ δἷπος ὑπεῖγ ἰᾶνν παᾶ Ῥθθη ἐγδιρ] θα 
οἢ, ἴῸΣ πον ἀο ποὺ ρϑυτηϊῦ Δὴγ ἱτππᾶρα ἕο ΡῈ βδὺῦ ὑΡ 
ἴῃ {πΠ6 οἰἐγ.᾿ 

Νοῦν οοιηρδυῖηρ δΠ15 ψ ἢ Ππ6 υυϊτπρ' οὗ ὑΠ6 ἀο5ρ615 
γοῦ γ}1}} 566 ὑπδῦ 1 γνγὰβ ποῦ ἸΙοηρ' θεΐοσα ὑπὸ ν ψψοτα ονεῦ- 
ἕαϊζκεη Ὀγ {πα οὖν ψ ῃ]Οἢ ποὺ αὐτεγδα ἴῃ ὑπ ρυεβοποο οὗ 
Ῥηαῦς Ὠἰπηβ6 1, ἢ νοἢ ἐπα ν σμουξεα ουὐ ἐπαὺ πον 
Πδα πὸ οὐποὺ Κίηρ' [ῃδῃ δθϑαῦ ΟἾΪγ. ΤΠῸ βᾶπηα ὙΥΪΌΘΥ 

᾿ς 1 ΤΠῖβ 15 {π6 οἠἱν ρῬοβϑβίθ!ςβ. ἐγαηϑιδἰϊοη οὗ ἰῃ6 Οὐσδοὶς 85 ἰἴἰ 
 βἰαπαβ, Υ εἰ ἔποια 15 ΠΠ|||6 ἀουθδὲ πὲ ἐπαὲ Οη ἐδ Κ ἐγέιιθ5 15. δὰ 

αἰτοσπηαῖννο {{|6 οὐ ἔπε ηιδαϑοῳ. ἘΠΊΠΘΥ Ἐλιβο 5. τπδᾶς ἃ 
5110, ΟΥ̓ ἐθεῖὺξ ἰβ ἃ Ῥυϊτα εἶνε ἜΕΥΤῸΥ ἴῃ ἐπὸ ἐδχί, ἢ 5μοι]α θα 
ΘΙηΘηαρα Δηα ἐγαηδιαἰβα ἴῃ ἀρτυθοιηθηὺ ἢ ἐπε τοπαουϊηρ οὗ 
Βπῆπιιβ, “1π ἐπεῸ βεοοπα οὗ πε θοοΚ ψ ῃῖοῃ πα Ἂπει δα 
Θ᾽», ἐδ Υ ἐγέιι68.᾽ 
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εἶτα δὲ καὶ ἄλλην ἑξῆς ὃ αὐτὸς συγγραφεὺς 
ἱστορεῖ μετελθεῖν αὐτοὺς συμφορὰν ἐν τούτοις 
“μετὰ δὲ ταῦτα ταραχὴν ἑτέραν ἐκίνει, τὸν 
ἱερὸν θησαυρόν, καλεῖται δὲ κορβανας, εἰς κατα- 
γωγὴν ὑδάτων ἐξαναλίσκων: κατήει δὲ ἀπὸ 
τριακοσίων σταδίων. πρὸς τοῦτο τοῦ πλήθους 
ἀγανάκτησις ἦν, καὶ τοῦ Πιλάτου παρόντος εἰς 
ἹἹεροσόλυμα, περιστάντες ἅμα κατεβόων. ὁ δὲ 
προήδει γὰρ αὐτῶν τὴν ταραχὴν καὶ τῷ πλήθει 
τοὺς στρατιώτας ἐνόπλους, ἐσθήσεσιν ἰδιωτικαῖς 
κεκαλυμμένους, ἐγκαταμίξας καὶ ξίφει μὲν χρή- 
σασθαι κωλύσας, ξύλοις δὲ παίειν τοὺς κεκρα- 
γότας ἐγκελευσάμενος, σύνθημα δίδωσιν ἀπὸ τοῦ 
βήματος. τυπτόμενοι δὲ οἱ ᾿Ιουδαῖοι πολλοὶ μὲν 
ὑπὸ τῶν πληγῶν, πολλοὶ δὲ ὑπὸ σφῶν αὐτῶν 
ἐν τῇ φυγῇ καταπατηθέντες ἀπώλοντο, πρὸς 
δὲ τὴν συμφορὰν τῶν ἀνῃρημένων καταπλαγὲν 
τὸ πλῆθος ἐσιώπησεν. 
᾽πὶ τούτοις μυρίας ἄλλας ἐν αὐτοῖς Ἵεροσο- 

λύμοις κεκινῆσθαι νεωτεροποιίας ὁ αὐτὸς ἐμφαίνει, 
παριστὰς ὡς οὐδαμῶς ἐξ ἐκείνου διέλιπον τήν τε 
πόλιν καὶ τὴν ᾿Ιουδαίαν ἅπασαν στάσεις καὶ 
πόλεμοι καὶ κακῶν ἐπάλληλοι μηχαναί, εἰς ὅτε 
τὸ πανύστατον ἡ κατὰ Οὐεσπασιανὸν αὐτοὺς 
μετῆλθεν πολιορκία. ᾿Ιουδαίους μὲν οὖν ὧν κατὰ 
τοῦ Χριστοῦ τετολμήκασιν, ταύτῃ πῃ τὰ ἐκ τῆς 
θείας μετήει δίκης. 

ΨΙ1. Οὐκ ἀγνοεῖν δὲ ἄξιον ὡς καὶ αὐτὸν ἐκεῖνον. 
τὸν ἐπὶ τοῦ σωτῆρος [Πιλᾶτον κατὰ Γάϊον, οὗ τοὺς 
χρόνους διέξιμεν, τοσαύταις περιπεσεῖν κατέχει λόγος 
συμφοραῖς, ὡς ἐξ ἀνάγκης αὐτοφονευτὴν ἑαυτοῦ 
καὶ τιμωρὸν αὐτόχειρα γενέσθαι, τῆς θείας, ὡς 
1924. 



ἘΘΟΙΜΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, Π]. νι. 8-νπ. 1 

ἔῃθπ ρὍεβ οὔ ἴο τοαΐθ δπούμευ πιϊδίοσίαπε ὑνῃΐῖοἢ 
ονθυΐοοκ ἔπθιη, ἃ5 [ὉΠον 5: “Απᾶ δέου {πὶ5. Πα 
γουβοα Δποῦθ οι οοτημηούίοη ὈΥ Ἔχραπαϊηρ {πε δου 
ἐγθδβισθ, ο4]16α ΟοΥθδη, ἔοῸγ δὴ δαποάποῦ ννῃΐο ἢ Πα 

Ῥγουρηῦ ἔγοιη ἃ ἀἰβδίαπος οἵ ἔῆγεα μυπατεα βἰδαϊΐδ. 
Ῥορυϊαν ἱπαϊρηιαύϊοη νγὰβ ἀτουβθα αὖ {ῃϊ5, πα σῇ 
Ῥηαΐθ οἄταθ ἰο «6υιβαίθιη ὑΠ6 Ῥθορ]α βἰοοά τουπά 
ψ ἢ ἤον]5 οὗ Ἔχθογδίίοη ; θα μῈ μά ἔογθϑθοη ἐμοὶν 

αἰδέασραποα ἀπα δα τηϊχϑα ντῦ ὑπ6 ογοννα δὐτηθά 
ΒΟ] αΙΘΥ5 αἰβουθεα ἴῃ οἷν] αη οἸοῦῃ 65, τυ ἱ ἢ ογάθυβ ποὺ 
ἴο 1868 {πεῖν βυγουάβ θα ἴο οὰ ἔποβθα ψγμο δά βῃουΐθα. 
Ηε σάνε ἐπα βίρῃδὶ ἴον {Πϊ5 ἔγογη ἢϊβ πα σοπηθη -ϑθδῦ : 
ΔΠΔ 85 π6 96γὲ σοῦ ϑιυδθη ΤΔΏΥ Ρουβῃθα 
ἔγοση ὅπ6 Ὀονθ, τηϑην τοι θεΐπρ ὑγϑιηρ] αὶ ἀροπ 
ῬΥ ὑπο [Ὁ ]Π]ον5 ἴθ ὑπεῖν Ηϊρηλ, ἅμα {π6 τη00, 

ΟΟΨΘΥΟΟΓΊ6 αὖ ἐπ6 οδ]δητν οὗ ὑποβθα ψγῆο ῥευβῃθα, 
γνγὰ5 5] ϑΘηΐ. ἢ 
ΤῊ βᾶτηθ υΥῈΥ ϑηονθ ὑπαῦ Ὀαβϑίαθβ ὑΠ185. ἴῃ- 

ΠΌΤΟΥ ΔΌ]6. οὐπου τονοὶβ ψετα ϑἰαυθα τη «6Υβδ] 6 τὴ 
1561}, δἰπντηΐηρ ὑπαὶ ἔγοστα ὑπαὺ {τη υἰβίηρβ δηα ὙΥ 
δα ἐπε τηὰΐπδ] οοπέγίναποθ οὐ ον] πονοὺ οθαβοά 
ἴῃ {πε οἷδγ δηᾷ ἐπγουρμουῦ Ψπὰ8468, ἀπ} {Π6 ὕϊτης. 
θη ἐπῸ 5ἷθρα ὑπο Ν᾽ εβρδβίδηι σαυὴθ ΠΡΟΠ ἔπ θιη ἃ 5 
ἐπθ Ἰαϑὺ βοθῆθ οὗ 11. Τπὰ5 ὑπ6 ρεπαὶν οἵ Οοὰ 
Ῥυχϑιοα ἐπε 7 ενν5 ἔου ὑπεὶν οὐΐτηθβ ἀρίηδὺ ΟΠγιϑῦ. 

ὙΠ]. Τὸ δ αἶβο νουΐῃυ οὔ πούϊοα ἐπαὺ ὑγδαϊτομ γο]αῦθβ 
ἐμαὶ ὑπαῦ βαῖὴθ Ρι]αΐθ, 6 οὗ {πῸ ϑανίουν᾽β ἐΐπηθ, ἴῃ 
{ῃς ἄαγϑ οἵ Ο(αΐαϑ, βοβα ρευϊοα νγα πᾶνε ἀθβουθεά, 
[611] ἰπΐο βίο σγεαὺ οδ]δπῖον ὑπαῦ Π6 γὰ5 ἔουοθα ἴο 
Ῥεοογηθ Πὶβ οὐγῃ 5δυοῦ πα ἴο ρυπίβη Ππη561} ἢ 

Πΐβ οὐ παπα, ἕο. {π6 ρεπαὶν οἵ αοά, 85 10 566 1η8, 
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Φόοβθρη. 4. 
19, 201 ; Β. 

᾽ 

Αοίβ 11, 28 

χς 
1, 

Ἀούπ 11, 29. 
80 

Αοίβ 12, 1. 3 

ΕΌΒΕΒΙΙΤΙΒ 

ἔοικεν, δίκης οὐκ εἰς μακρὸν αὐτὸν μετελθούσης. 
ἱστοροῦσιν ἱΒλλήνων οἱ τὰς ᾽Ολυμπιάδας ἅμα 
τοῖς κατὰ χρόνους πεπραγμένοις ἀναγράψαντες. 
ΝΗΙ. ᾿Αλλὰ γὰρ [Γάϊον οὐδ᾽ ὅλοις τέτταρσιν ἔτε- 

σιν τὴν ἀρχὴν κατασχόντα Κλαύδιος αὐτοκράτωρ 
: 

ιαδέχεται: καθ᾽ ὃν λιμοῦ τὴν οἰκουμένην πιέ-. 
σαντος (τοῦτο δὲ καὶ οἱ πόρρω τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς 
λόγου συγγραφεῖς ταῖς αὐτῶν ἱστορίαις παρ- 
ἔδοσαν), ἡ κατὰ τὰς Πράξεις τῶν ἀποστόλων 
᾿Αγάβου προφήτου περὶ τοῦ μέλλειν ἔσεσθαι 
λιμὸν ἐφ᾽ ὅλην τὴν οἰκουμένην πέρας ἐλάμ, ανεν 
πρόρρησις. τὸν δὲ κατὰ Κλαύδιον λιμὸν ἐπι- 
σημηνάμενος ἐν ταῖς Πράξεσιν ὁ Λουκᾶς ἱστο- 
ρήσας τε ὡς ἄρα διὰ Παύλου καὶ Βαρναβᾶ οἱ 
κατὰ ᾿Αντιόχειαν ἀδελφοὶ τοῖς κατὰ τὴν ᾿Ἴου- 
δαίαν ἐξ ὧν ἕκαστος ηὐπόρει “διαπεμψάμενοι 
εἴησαν, ἐπιφέρει λέγων" ([Χ. “ κατ᾽ ἐκεῖνον δὲ τὸν 
καιρόν, δῆλον δ᾽ ὅτι τὸν ἐπὶ Κλαυδίου, ἐπέβαλεν 
“Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας 
τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας, ἀνεῖλεν δὲ ᾿Ιάκωβον 
τὸν ἀδελφὸν ᾿Ιωάννου μαχαίρᾳ." περὶ τούτου 
δ᾽ ὁ Κλήμης τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ ἱστορίαν μνήμης 
ἀξίαν ἐν τῇ τῶν “Υποτυπώσεων ἑβδόμῃ παρα- 
τίθεται ὡς ἂν ἐκ παραδόσεως τῶν πρὸ αὐτοῦ 
φάσκων ὅ ὅτι δὴ ὁ εἰσαγαγὼν αὐτὸν εἰς δικαστήριον, 
μαρτυρήσαντα αὐτὸν ἰδὼν κινηθείς, ὡμολόγησεν 
εἶναι καὶ αὐτὸς ἑαυτὸν Χριστιανόν. ““συναπήχθησαν 
οὖν ἄμφω, φησίν, “ καὶ κατὰ τὴν ὁδὸν ἠξίωσεν 
ἀφεθῆναι αὐτῷ ὑπὸ τοῦ ᾿Ιακώβου: ὁ δὲ ὀλίγον σκε- 
ψάμενος, ᾿ἣ εἰρήνη σοι᾿ εἶπεν καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 
καὶ οὕτως ἀμφότεροι ὁμοῦ ἐκαρατομήθησαν.᾽᾿ ἢ 

: ΟἿ. δοῦρα ὅπ] 5 653, 11-18, 
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ἘΟΟΙ ΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒῪ, 1. νι. 1---ἰχ. 8 

ξΟ]Π]οννεα Βατὰ δου Πίω. ὙΠοβθα ψηο τϑοουτα ἐπα 
ΟἸγταρίδαβ οὗ {πΠ6 ασθοκβ τ ὑπ6 ἀηπ8]5 οὐ δνϑηΐβ 
γϑ]αΐς {Π15.1 

ΝΠ]. Οδἴυβ δά ποὺ οοτμηρίοἰθα ἔουν γϑαῖβ οὗ 
βονθγαίρηγ ψῆθη (Ἰδυαάϊαβ βυοοθοαθα ἤΐϊμη. ἃ5 
Ἐχηροτου. 5. Τὴ ἢΐ5 ἐπε ἔαυηΐηθ βοίσζεα {πῸ ψου]α 
(απα {Π|8 αἴδο νυ ϊθουβ ὃ ἢ ἃ Ρασροβο αὐἰΐα οὐπον 
ἔπη οὐὐ8 πᾶνε τϑοογαθα ἴῃ ἐπεὶν Πἰθίου 65), Δ πα 580 
ναὶ {Π6 Ῥγορποὺῦ Αράρυβ ΠΒαᾶ ἐογείοα, δοοογάϊηρ' 
ἴο {πθ6 Αοἷβ οἵ ὑπθ Αροβίϊεβ, ἐπαῦ ἃ ἔδυαΐϊπθ σψουἹα 
6 οὐξὺ {π6 ψΠο]6 ψου]Ἱᾶ, γοοοϊνοα []]γηοπῦ. Γκὲ 
ἴη {πῃ6 Αοἷβ ἀδβοῦῖθεβ ἐπα ἑδγαΐϊπθ ἴθ {π6 ἐϊπι6 
ΟΥ ΟἸαπάϊαβ δηὰ παυταΐθς πον {πΠ6 ΟΠ υιϑυϊδηβ αὐ 
Απδοος βοὴν ἴο {ποθα ἴθ 0868, δδοὴ δοοογαϊηρ' 
ἴο Πἰβ δΔοϊν, ὈῪ Ῥαὰ] πα Βδυπαθαβθ, ἀπ μ6 ρῸ685 
ΟὨ ἴο 588υ, ([Χ.) “Νον αὖ ὑπαῦ ἐϊηα,᾽᾿. -οὈνίουθ]ν 
ὑπαὺ οἵ ΟἸαυάϊα,---. Ἡεγοά τῃ6 Κίηρ ρὰὺ ἔουθῃ Π5 
Βαπα ἴο νὲχ οαγξαίῃ οἵ {π6 σμυσοῃ πα Κα ]6 4 «}8π|65 
πε Ὀγούμον οἵ Φομπ τὶ ἐπα ϑυγογα. Ὁ Οοποογηΐηρ, 
ἘΠ15 «Ψ{4τη65, ΟἸοτηθηΐ δας ἴῃ πε βανεηίῃ ΡοοΚ οὗ ἐπα 
Πυροΐψροδος ἃ βἴουυ ψουτῃ τηθηὐοηΐηρ, ΔΡΡΔΥΘΠΕΪΥ 
ἔγοσα ὑπὸ ἐγδάϊ οι οὐ ᾿ἰβ ργβάβοθδβϑουβ, ἕο {π6 οἴϊεοι 
ὑμαῦ ἢῈ ψῆο Ὀγουρῃξ Πίπι το {πε σουγὲ νγὰβ 80 τηονϑά 
δῦ ϑθεῖηρ' Πίτη ὑθϑυ νγ ἃ5 ἴο οοηΐδϑϑ ὑπαὺ ἢ6 αἶθὸ νγὰβ 
“ΒΙΠ561 ἃ ΟΠ υϑείδη. “850 πον σου Ῥοΐῃ θᾶ ἀνγᾶν 
ἱορούμον, "ἡ Π6 βᾶύ8, “πα οἡ ἐπ ψγὰὺ Π6 δϑικθα ἔὸυ 
ξουρίνεηθθθ ἔου Ὠϊτηβ6 1} ἔγοτα «9865. Απᾶ «}{41|65 
Ἰοοκεα αὖ Πίτη ἴῸΥ ἃ τηοτηδηΐ δηα 58], ᾿“ Ῥϑδοβ θὲ ἴο 
γου, ἀηα Κἰβδβθα ῃτη. 80 θοῇ γγεα Βεῃβαάβά αὖ {πΠ6 
5816 {ἰτη6.᾿ἢ ὃ 

1 Νὺ δχίαπὲ γεοοσᾶβ οοπῆστῃ [Πϊ5 βδἐαϊειηθηΐ. 
2. 714η. 94. Α.Ὁ. 41. 
3 ΟἹ Ταοίξυβ, “πη. χὶϊ. 18, ἀπὰ Ὁϊο (αϑϑίαβ ἰχ. 11. Βαυΐ 

Ἐππβερίυβ, ἱπῆιπεποοά Ὀγν Αοὶβ χὶ. 28, δχαρρογαῖθ {πὸ 
ππηΐνουβαὶ σπαγασοίου οὐ {πδ ξατηΐηο. 
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Λοῦ512, 8-17 

Αοΐβ 12, 19. 
21--28 

ΤΌ56ΡΗ. 4.1. 
19, 848-351 

ΕΌΒΕΒΙΤΙΒ 

Τότε δῆτα, ὥ ὥς φησιν ἡ θεία γραφή, ἰδὼν Ἡρῴδης 4 
ἐπὶ τῇ τοῦ ᾿Ιακώβου ἀναιρέσει πρὸς ἡδονῆς 
γεγονὸς τὸ πραχθὲν τοῖς ᾿Ϊουδαίοις, ἐπιτίθεται 
καὶ ἸΠέτρῳ, δεσμοῖς τε αὐτὸν παραδούς, ὅσον 
οὔπω καὶ τὸν κατ᾽ αὐτοῦ φόνον ἐνήργησεν ἄν, 
εἰ μὴ διὰ θείας ἐπιφανείας, ἐπιστάντος αὐτῷ 

’ὔ 5» ’ ΄ “ ες “ 3 

νύκτωρ ἀγγέλου, παραδόξως τῶν εἱργμῶν ἀπαλ- 
λαγείς, ἐ ἐπὶ τὴν τοῦ κηρύγματος ἀφεῖται διακονίαν. 
καὶ τὰ μὲν κατὰ Πέτρον οὕτως εἶχεν οἰκονομίας. 

Χ. Τὰ δέ γε τῆς κατὰ τῶν ἀποστόλων ἐγχειρή- 
“Ἀ ,ὔ 2 Ν-Α 3 “ μὴ - ,ὔ σεως τοῦ βασιλέως οὐκέτ᾽ ἀναβολῆς εἴχετο, ἅμα γέ 

τοι αὐτὸν ὁ τῆς θείας δίκης τιμωρὸς διάκονος 
μετῇει, παραυτίκα “μετὰ τὴν τῶν ἀποστόλων 
ἐπιβουλήν, ὡς ἡ τῶν Πράξεων ἱστορεῖ γραφή, 
ὁρμήσαντα μὲν ἐπὶ τὴν Καισάρειαν, ἐν ἐπισήμῳ 
δ᾽ ἐνταῦθα ἑορτῆς ἡμέρᾳ λαμπρᾷ καὶ βασιλικῇ 
κοσμησάμενον ἐσθῆτι ὑψηλόν τε πρὸ βήματος 
δημηγορήσαντα" τοῦ γάρ τοι δήμου παντὸς ἐπ- 
εὐφημήσαντος ἐπὶ τῇ δημηγορίᾳ ὡς ἐπὶ θεοῦ 
φωνῇ καὶ οὐκ ἀνθρώπου, παραχρῆμα τὸ λόγιον 
πατάξαι αὐτὸν ἄγγελον κυρίου ἱστορεῖ, γενό- 

» “- ’ ΕῚ 

μενόν τε σκωληκόβρωτον ἐκψῦξαι. θαυμάσαι ὃ 
ἄξιον τῆς περὶ τὴν θείαν γραφὴν καὶ ἐν τῷδε τῷ 
παραδόξῳ συμφωνίας τὴν τοῦ ᾿Ιωσήπου ἱστορίαν, 
καθ᾽ ἣν ἐπιμαρτυρῶν τῇ ἀληθείᾳ δῆλός ἐστιν, 
ἐν τόμῳ τῆς ᾿Αρχαιολογίας ἐννεακαιδεκάτῳ, ἔνθα 
αὐτοῖς γράμμασιν ὧδέ πως τὸ θαῦμα διηγεῖται. 

{ , ᾽ Μ ᾽ “- “-“ δλ 

Τρίτον δ᾽ ἔτος αὐτῷ βασιλεύοντι τῆς ὅλης 3 
3 “ , ᾿ »-“ » λ Κ 

Ἰουδαίας πεπλήρωτο, καὶ παρῆν εἰς πόλιν ἵζαι- 
σάρειαν, ἣ τὸ πρότερον Στράτωνος πύργος ἐκα- 

"-« 

1 ΤῊο ξεαβὲ νγαβ ῬΙΟΌΔΌΙν ἐμαὶ γο βαϊμέο Οἰασϑαγϑ ΜὨϊσΟἢῃ 
νγὰβ σοἰοργαϊβα ουοῦν ἴοι" γϑαῦβ (8686 Εἰ, ϑομυγαγίζ, “ ΖῈν 
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ἘΟΟΙΜΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ἨΙΒΘΤΟΆΥ, 11. τχ. 4--ν. 8 

ΔΑὐ {παὺ {ϊπη6, ἃ5 {Π6 αἰνίπα ϑουίρίασε βαγβ, Ηδτοά, 
Βθϑίηρ ἐπαὺ ἢϊ5 δοίύίοπ ἴθ ἐπΠ6 τηυγάθυ οὗ «}8π|65. Πδᾶ 
δίνεη ρ]θάβαγα ἕο ὑπ6 7068, ὰσπεα ἴο Ῥεΐου α]50, 
Ῥαυΐὺ Πῖπη ἴῃ Ῥυΐίβοη, ἃπα νου] πᾶνε ρεγρείγαιθα ἢἰβ 
ΤΩΠΓΟΘΥ σὺ Πδα 10 ποὺ θθθη ἔου. Ὠὶνίης ἰη θυνθη οι 
αὖ {Π6 Ἰαδὺ τηουηθηΐ, ΤῸ ἃἂῃ ΔΏρΡ6] ἀρρβαγεᾶ ἴο ἢϊΐπὶ 
Ὀγ πἰρῃηῦ ἀπ ἢθ νγὰβ τηϊγϑου]ουϑΥ το] αβθα ΤΠΌΠῚ 
ἢϊ5 Ῥοπαᾶβ δπᾶ βοὺ ἴγεε ἔου ὅπ6 ταϊηϊθίυν οὐ ρύθδοῆ- 
ἵπρ. ϑιοῃ νὰ ἴπῃ6 αἰδρεπβδαίίου οὐ ἤθάᾶνθη ἴῸυ 
ῬΌΊΟ 

Χ, Α5 ἴο {πε Κίηρ᾽ 5 αὐξειηρὺ οὐ ἔπ Αροβέϊθβ ἔπθυα 
νγᾶ5 ΠῸ ΤΏΟΥ6 αἶαν, θαὺ {πΠ6 ἀνθηρίηρ' τηϊηϊδῦευ οἵ {Π6 
βϑηΐεποθ οὗ (ὐσοα ονθγΐοοῖ Πΐπι αὖ οποθ, ἱπηπηθαϊαῦο]ν 
αἴξου Πῖβ ῥοῦ ἀραϊηϑὺ 6 Αροβίϊθβ, ἃ5. {π6 ϑουϊρίασα 
γϑ]αΐθβ ἴῃ πῸ Αοἰβ. Ηδ μὰ ροπθ ἴο δϑϑαγθα, δἀπᾶ 
ἔπευα οὐ {πΠῸ6 βεὺ ἂν οὗ ἐπῈ ἔεαβι,: δάουπθα νἱἢ 
ΒΡΙΘ Πα Ια ἃπα τογὰὶ] τορ65, μ6 δϑαγθοβθα {Π6 Ῥθορῖίο, 
βίδπαϊηρ οα Πίσῃ Ὀεοΐοτο ἢΐβ Ἰπασοιηθη ταύ. ΤΗῈ 
ὙΠΟ] 6 ῬΘΟΡΙῈ Δρρ δυάδα ἷ5 δα άγθβ5, ἂ5 ὑποὰρῃ αὖ ἐπα 
γοΐςθ οὗ ἃ ροα ἀπα ποὺ οὗ ἃ τηδῃ, ἃπα {Π6 βἴουυ 2 τϑίαὐθβ 
ὑπαῦ δ Δηρ6] οἵ {πε Το ϑυιοῖθ Πΐπὶ αὖ ὁποθ, ἀπ 
6 νγὰβ δαΐβῃ οὐ ψγουτὴβ ἀπᾶ δχρίγοα. [Ὁ 15. ψουτῃν 
οἵ ψνοπάου Ποὺ ἴῃ ἐπηῖβ τηᾶγῦνθὶ αἰ5ὸ ΠῸ παυγαῖνε οὗ 
Φόβαρηυβ ἄρῦθοθ ἢ {πῃς6 αϊνίηθ ϑουίρίασθ. Ηδ 
ΟἸθαυν ἐαϑεϊῆαθ ἕο ὑπ6 ἐγανῃ ἴῃ {Π6 πἰπθύθθηθῃ ῬοοΚ 
οὗ ὑπὸ “ηφιιίξῖο5, θυ [ΠῃΠ6 νγοπμάϑυ 15 τοϊαϊθα ἴῃ {Π6 
ΤΟ]]ονπρ᾽ νγογάβ : “Νον ἐπα ἐπίγα γϑᾶν οὗ Ηἰβ γεῖρε 
ΟΥ̓ΘΙ 4}} {πᾶδεὰ Πδα θδθη βηΐϊθῃθα ἤθη Πα οατς ἴο 
πε οὖν οἵ δεβᾶσθα, νυ ἢ τγὰθ ΤΟυυ ΟΥ]Ὺ οα]ΠΠ6α {ῃ6 

ΟΠ τοποϊορίθ 4ε5. Ῥϑιϊι5,᾽ Οδέξ. Ναοῖν. 1907). ἀπα νγὰβ ἄπ 
ἴῃ Α.Ὁ. 44 θη Ἠδγοα ργόρδθὶν αἰεά. 

5. Νοίβ ἐμαὶ Ἐμιβθθῖιθ 865 ἔμπα ψοτγα λύγιον οὗ {πὸ Αοἰϑδ: 
ἴῃ νίονν οὗ ἰῃθ ἕδαοὶ ἐμαὶ ἐπῃθὲ ψοτα, ᾿ἰογα}}]ν “ οΥδο]6,᾽ 
ἴθ ΡΌΠΟΓΑΙΠΥ πε οὗ ἐῃς ΟἸἹα Τοβίατηθπὲ ἰὉ πϊρϊ αἰπιοϑὲ θ6 
τοηδογοα Ὀγ “ ϑουίρίατγο." 

ΜΟΙ. 1 Κ 1929 



ΦΌΒΘΡΙ. 4.1. 
18, 190 

ΕΌΒΕΒΙΠΙΒ 

“-“ ,ὔ 3 “ ,ὔ ᾿ Ἁ λεῖτο. συνετέλει δ᾽ ἐνταῦθα θεωρίας εἰς τὴν 
Καίσαρος τιμήν, ὑπὲρ τῆς ἐκείνου σωτηρίας 

5 ’ὔ 3 

ἑορτήν τινα ταύτην ἐπιστάμενος, καὶ παρ᾽ αὐτὴν 
“ , 

ἤθροιστο τῶν κατὰ τὴν ἐπαρχίαν ἐν τέλει καὶ 
,ὔ “ “- 

προβεβηκότων εἰς ἀξίαν πλῆθος. δευτέρᾳ δὲ τῶν - 
θεωριῶν ἡμέρᾳ στολὴν ἐνδυσάμενος ἐξ ἀργύρου 
πεποιημένην πᾶσαν, ὡς θαυμάσιον ὑφὴν εἶναι, 
παρῆλθεν εἰς τὸ θέατρον ἀρχομένης ἡμέρας. 
ἔνθα ταῖς πρώταις τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων ἐπιβολαῖς 
ὁ ἄργυρος καταυγασθείς, θαυμασίως ἀπέστιλβεν, 
μαρμαίρων τι φοβερὸν καὶ τοῖς εἰς αὐτὸν ἀτενί- 

“- γ2.λ ᾿ ς , Ἁ γον» ουσι φρικῶδες. εὐθὺς δὲ οἱ κόλακες τὰς οὐδὲν 
2 ,ὔ ᾿ 3 ΜΝ » ἈΝ 5 ᾿φ ἐκείνῳ πρὸς ἀγαθοῦ ἄλλος ἄλλοθεν φωνὰς ἀνεβόων, 
θεὸν προσαγορεύοντες ᾿ εὐμενής τε “εἴης ἐπι- 
λέγοντες, ᾿ εἰ καὶ μέχρι νῦν ὡς ἄνθρωπον ἐφο- 
βήθημεν, ἀλλὰ τοὐντεῦθεν κρείττονά σε θνητῆς 
φύσεως ὁμολογοῦμεν. οὐκ ἐπέπληξεν τούτοις 
« νἶ ᾽ Ἁ ᾿Ὶ ,ὔ 3 “ 3 ὁ βασιλεὺς οὐδὲ τὴν κολακείαν ἀσεβοῦσαν ἀπε-! 
τρίψατο. ἀνακύψας δὲ μετ᾽ ὀλίγον, τῆς ἑαυτοῦ 
κεφαλῆς ὑπερκαθεζόμενον εἶδεν ἄγγελον. τοῦτον 
εὐθὺς ἐνόησεν κακῶν εἶναι αἴτιον, τὸν καί ποτε 
τῶν ἀγαθῶν γενόμενον, καὶ διακάρδιον ἔσχεν 
ὀδύνην, ἄθρουν δ᾽ αὐτῷ τῆς κοιλίας προσέφυσεν 
ἄλγημα, μετὰ σφοδρότητος ἀρξάμενον. ἀναθεω-᾿ 
ρῶν οὖν πρὸς τοὺς φίλους, ᾿ὁ θεὸς ὑμῖν ἐγώ, 
φησίν, ᾿ ἤδη καταστρέφειν ἐπιτάττομαι τὸν βίον, 

“ “ « ᾿Ὶ 

παραχρῆμα τῆς εἱμαρμένης τὰς ἄρτι μου κατ- 
δ Ν ᾿ ,ὔ «ς ᾿ 3 , εψευσμένας φωνὰς ἐλεγχούσης. ὁ κληθεὶς ἀθά- 

΄“Ἅ ᾿ - 

νατος ὑφ᾽ ὑμῶν, ἤδη θανεῖν ἀπάγομαι. δεκτέον 
δὲ τὴν πεπρωμένην, ἧ θεὸς βεβούληται. καὶ 

1. ἘΠπΙΒΘὈἶτ5 8 ἀβι8}}ν νοΥῪ δοσυγαῖθ 'ἰπ ἢἰβ αποΐαεϊοπβ, αὶ 
Ποῖ 6 νδιῖθϑ ἔγτοιη [ῃ6 ἰοχὶ οὗ Φόβθρῆιβ, 0 58.018 “Π6 58 
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ἘΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, 11. χ. 8-| 

ἴοννου οἵ βίγαῖο. ΤΠοτα ἢ νγὰβ οο]θρυαιϊηρ' σϑτη 85 
ἴῃ Βομπουν οὗ ὐδϑϑασ, θθοασθα 6 Κῆεν ὑπαὶ ἐπ. νγὰϑ 
ἃ Κη οὗἉ ἔδαϑὺ ἔου ἢΐβ βαΐεΐγ, δηα αὖ 1ῦ νγὰβ δβϑϑιη]θα 
ἃ ταῦ] εσιας οὗ ὑποβα ἴῃ οἷος δᾶ οὔ Πίρῃ σὑδηῖ ἴῃ 
πα Ῥγονίποθ. Οπ ἐπε ββοοῃᾷᾶ ἀδύ οὗ ἐπε σᾶπιθβ ἢ6 
Ῥαυΐ οἡ ἃ 1006 τηδα8 Θη ΓΕ ]γ οὗ 5Π]νου, 50 ὑπαὺ 10 νγὰβ 
ἃ. ΟΠαΘΥ] ἔα ρυῖο, πα ργοοθθαθα ἴο ἐπε ἐμπϑαῖγα αὐ 
ὑπ Ὀεριπηΐπρ' οὗ ὑη6 ἀαγ. ΤΠθη ἤδη ἐπ 5ΠΝΕΥ τνᾶ5 
τα] σοῦ Ὁ} {Π6 ἢγθὺ οἹπὶ οὐ ὑπ6 τὰγϑ οὗ {Π6 ϑὰῃ 
1ῦ σἸδαυηθα τηδυν ]ΟυΒ᾽ν ἸῈ ἃ ΡΘου] αν 5 δ θη, ἔεαυ α] 
Δ Πα ἐουυγίηρ ἰὼ ἔποθα ψηο ραζοα αὖ 1. Αὐ οποβ 
ἴῃς ἢαύδουουβ ταϊθϑα ἐπα ῖν νοΐοθϑ ἔγουη νᾶυΐοιιβ απ θυ 5 
-ραῦΐ πὸ σοοα αἹα 1 ἀο Βίπη---ἃ πα δἀάγοθθθα Πΐτὴ ἃ5 
ἃ, Βο6, βαγίηρ, ᾿ Βα ποι ρῥγορίτουβ! ονθη 1 ὉΠ] 
ΠΟῪ νγὰ Γδαυθα {π866 ἃ5 τηδῃ, γεὺ ἴτοτη Παποθίουτῃ 
ψγ6 οοη θ85 ἔπ 66 ἃ5 Οὗ τποσα ἔΠδη ππογΐδ] παΐασγθ. ΤΠῸ 
Κίηρ' γγὰβ ποὺ αἰβυηαγθα αὖ ἔπθ86 ψογάβ, ποὺ αἰ Πα 
γο]θοῦ {πὸ ἱπηρίοιιβ Παύζευυ. 

Βυΐὺ αἴξευ ἃ 1{{Π6 Ἰοοκίηρ ἃρ Π6 βὰν δἃῃ Δηρο] 
βϑαίϊθα ἀθονϑ Πῖ5 Πθδα.: “ΓΠ15 Πα αὖ ὁποθ ρετοεϊνεα ἴὸ 
6 ἐπθ Παυθίηρου οἵ εν]], ἃ5. 1ὺ Πα ξουτηθυϊν θθοη οὗ 
δοοα ;: Πα Πα ραΐῃ ἴῃ ἢῖβ. πϑαυΐ, πα ἀρΌωΥ τρί αν 
ῬερΊπηΐπρ' ΒΡΥΘΔα ἱπουθαβηρῚν ἐΠγοαρἢ ἢϊ5. βἰοιηδοῃ. 
50. Πα Ἰοοκϑᾶ ὑρ ἴο Πἴ5 ἔτίθπαβ ἀπα βαϊά, “1, ηῸ ἃτὰ 
γοῦν ρσοά, δἴῇ Ποὺ ΘΟΙΠ ΤΠ 64 ἴο οἵνα ῸΡ τὴν [1ξ6, 
ἴον. ἕατε Πὰ5 ἱτητηδαϊαίοὶυ τρυονοϑα ἐπα ᾿γίηρ νου β 
1υ5ὺ αὐΐεγοα ἁρουΐ τθθ. 1, ψῃοπὶ γοὰ οδ]] δα ἴπη- 
τηΟΥ8], ἃ ΠΟΥ βαΐπρ ἰδκθη οἱ ἴο αἴθ. 1ἴε 
τηυϑὺ 6 δοοαρίεα ἃ5 αοα μὰ5 ψ]]]εα, γεὺ 1 Πᾶνα 
8 ΟΥ̓] 5: ἐππρ' Οη ἃ σογίαὶπ ΤῸΡ6 ΟΥ̓ΟῚ ἰδ Ποδα, «πα δ οποα 
ππαογβιοοα ἐπαὲ ᾿ξ νγαβ ἃ ΠΠΘΘΒΕΠΡῈΓ (ἄγγελος) οὗ 6Υ]], 845 ἃ Παᾶ 
Τουτηθυῦν Ὀθθη οὗ ροοα." ΤΤΠ6 Δ]]ϑῖοη 15 ἴο {πῸ6 βίουυ ἐμαὶ 
ψγΠοη Αρτίρρα, αὐ ἐπε Ἰονγεϑὲ ΘΌΡ οὗ ἢ158 πηϊβέογε πθβ, νγαβ ἴπ 
Ῥγίβοη ἱπ οιηθ Πα βᾶὰνν ἐπ οὐνἱ δπα γτοραγαθα [ἰ α5 ἃ Πα ὈΪ ΠΡῸΣ 
οἵ Ὀεΐίον ἀἀν5, νυ Ὠίοἢ αἸα ᾿πμαθθα βοοη οοπηῈ (Φό βαρ ιι5, “ηΐ. 
χυἹ]. 6. 7). 
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γὰρ βεβιώκαμεν οὐδαμῇ φαύλως, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς 
μακαριζομένης μακρότητος. ταῦτα δὲ λέγων ἐπι- 
τάσει τῆς ὀδύνης κατεπονεῖτο" μετὰ σπουδῆς 
οὖν εἰς τὸ βασίλειον ἐκομίσθη, καὶ διῇξε λόγος 8 
εἰς πάντας ὡς ἔχοι τοῦ τεθνάναι παντάπασι μετ᾽ 
ὀλίγον. ἡ πληθὺς δ᾽ αὐτίκα σὺν γυναιξὶ καὶ 
παισὶν ἐπὶ σάκκον καθεσθεῖσα τῷ πατρίῳ νόμῳ 
τὸν θεὸν ἱκέτευον ὑπὲρ τοῦ βασιλέως, οἰμωγῆς 
τε πάντ᾽ ἦν ἀνάπλεα καὶ θρήνων. ἐν ὑψηλῷ δ᾽ 
ὃ βασιλεὺς δωματίῳ κατακείμενος καὶ κάτω 
βλέπων αὐτοὺς πρηνεῖς προπίπτοντας, ἄδακρυς 
οὐδ᾽ αὐτὸς ἔμενεν. συνεχεῖς δ᾽ ἐφ᾽ ἡμέρας πέντε 
τῷ τῆς γαστρὸς ἀλγήματι διεργασθείς, τὸν βίον 9 
κατέστρεψεν, ἀπὸ γενέσεως ἄγων πεντηκοστὸν 
ἔτος καὶ τέταρτον, τῆς δὲ βασιλείας ἕβδομον. 
τέσσαρας μὲν οὖν ἐπὶ Γαΐου Καίσαρος ἐβασί- 
λευσεν ἐνιαυτούς, τῆς Φιλίππου μὲν τετραρχίας 
εἰς τριετίαν ἄρξας, τῷ τετάρτῳ δὲ καὶ τὴν Ἡρῴδου 
προσειληφώς, τρεῖς δ᾽ ἐπιλαβὼν τῆς Κλαυδίου 
Καίσαρος αὐτοκρατορίας. ταῦτα τὸν ᾿Ιώσηπον 1 
μετὰ τῶν ἄλλων ταῖς θείαις συναληθεύοντα γραφαῖς 
ἀποθαυμάζω: εἰ δὲ περὶ τὴν τοῦ βασιλέως προσ- 
ηγορίαν δόξειέν τισιν διαφωνεῖν, ἀλλ᾽ ὅ γε χρόνος 
καὶ ἡ πρᾶξις τὸν αὐτὸν ὄντα δείκνυσιν, ἤτοι κατά 
τι σφάλμα γραφικὸν ἐνηλλαγμένου τοῦ ὀνόματος 
ἢ καὶ διωνυμίας ,περὶ τὸν αὐτόν, οἷα καὶ περὶ 
πολλούς, γεγενημένης. 

Αοίβ ὅ, 8- ΧΙ], ᾿Επεὶ δὲ πάλιν ὁ Λουκᾶς ἐν ταῖς Πράξεσιν 
᾿ εἰσάγει τὸν Γαμαλιὴλ ἐν τῇ περὶ τῶν ἀποστόλων 

σκέψει λέγοντα ὡς ἄρα κατὰ τὸν δηλούμενον 
χρόνον ἀνέστη Θευδᾶς λέγων ἑαυτὸν εἶναι τινά, 
ὃς κατελύθη, καὶ πάντες ὅσοι ἐπείσθησαν αὐτῷ, 
192 
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ἘΟΟΙ ΞΕ ΒΙΑΘΤΊΙΟΑΙ, ἨΙΒΘΤΟΒΥ, 11. χ. 7---χι. 1 

᾿νεα πὸ σπιθϑῃ 116, θαΐ ἴῃ ἐῃ6 βρϑοίουβηθββ ψΒΙΟἢ 
τηθὴ ἄθθῖη Πᾶρργ.. ὙΠ1Π6 Π6 ννὰβ βαγίηρ ἐῃῖ5, Π6 
θεραπ ἴο 6 ονθυνποὶμηθα Ὀν ἐπε ᾿ἰπἰοποίςυ οἵ ἢίβ 
Ραΐῃ ; πε νὰβ ἐπμπειθίογσε οαὐτϊθαὰ Παϑογ ἰηΐο {Π6 
Ῥαϊαςθ, ἀπ {πΠ6 τϑροῦῦ τγὰβ βρυβδα διηοῃρ' 411 ἐπαὺῦ Π6 
νου] σου δία] αἀἷθ 5ῃουεγ. Βαΐ {πῸ πυυ!ὐπάς βαιά 
ΟὨ 5δοκοίοίῃ υττῃ ἐπιοῖν νγῖνοβ ἀπα ὁ] ἄγθη, δοοοτγαΐηρ' 
ἴο ἐπε Ἰὰνν οὗ ὑπεῖν ἔδίμουβ, αὖ ὁποα θθρδῃ ἴο Ῥεβθθοῇ 
Οοα ἴον {πε Κίηρ' ἀηα ῃ6 ψῃο]6 ρίαοε νγὰβ 116 τὰ 
γγ Δ Πρ’ ἀπ Ἰατηθηΐαϊίουβ. ΤῊ Κίηρ' ᾿γίπρ' πῃ ἃ ΤΌΟΤῚ 
Οἢ Πίρῃ, ἀπά Ἰοοκίηρ ἄονγῃ οὐ ὑπθπὶ 85 ὑποὺ ἔε]} 
Ῥτγοβίγαϊθ, ἀἷὰ ποὺ τεηηδΐη τὶ πουδ ἔθαῦθ Ὠϊμη561, 
Αὔου θεΐηρ' γδοκθα ὈΥῪ ραΐῃ ἰπ {πῸ βἰοιηδοῃ ου ἔνθ 
Βυοοαϑθῖνα ἀν ἢ6 ρῬαββθα ἔγοια 116 ἴῃ ὑπ δῆγ- 
ξουγτἢ γοᾶν οἵ Πἰβ ἀρθ ἀπά {π6 βενθηίῃ οὗ 8 γεῖρῃ.} 
Ης Παὰ τεῖρπρα ἔουν. γϑαῖβ ἴῃ {πε ἐΐϊπθ οἵ (δίυϑ 
δθβαῦ. Ἐὸν ἔπγεα γϑᾶγβ ἢ6 ροββθβββα {Π6 ἐθίγδυο νυ 
οἵ ῬΏΠΙΡ, θαΐ ἴῃ {πῃ ἔφυν γϑοεϊνεα α5οὸ ὑπαὶ οὗ 
Ηετοά, ἃπα ἢς οοπίϊπιιθα ἴον τῆτθα τῆοτα γϑϑιβ ἴῃ 
ἴῃ γεῖρῃι οὗ ΟἸδιάϊιβ δθβαν. 1 πὶ βυγρυῖθεα μον 
ἴῃ 1ῃϊ58. ἀπα οὔμευ ροϊηὐὺϑ Ψ βθρῃπ5 οοπβγγας ὅΠπ6 ὑγα ἢ 
οὗ {Π6 αἰνίπα βουίρίαγεβ. Ἐνθη 15 ἢ βθϑῖὴ ἴο 50Π16 
ἴο αἰΠον ἃ5. ἴο ἐπ πᾶῖὴθ οὗ {πῸ Κίηρ, πονουῦμο]θθθ 
ἐπε ἀαΐθ ἀπά {πὸ δνθηΐβ ϑῆον ὑπαὶ μ6 ἴ5 ὑπ6 ϑ81η6, 
Δ Πα οἰΠπον ἐπαὺ 6 πᾶῖηθ μὰ5 θδθῆ ομδηρθα ὈῪ 
ΒΟΙῚΘ. ΟἸΘΥ 8] ΕΥΤΟΥ ΟΥ̓ΣΠαὺ ἐῃεγθ ΈΥῈ ὕνο ΠΔΠΊ68 
ἔρον 1Π6 βᾶτηθ πηδῃ, ἃ5. Πὰ5 Βαρρεπϑᾶ ψ ἢ τηδην. 

ΧΙ. Βῖποα [λμ|κὸ ἴῃ ἐπα Αοὐβ ἰηἰγοάτοοθβ δπλδ]}16] ἃ5 
βδγίηρ αὖ {Π6 ᾿πατίσν ἀρθουὲ ἐῃς ΑΡροβε!δβ ἐπαὺ αὖ {π8 
ἐἴπης ἱπαϊοαθα Τπϑιάαβ ἀγοβθ, βαγίηρ ἐπαὺ μ6 τγᾶϑ 
ΒΟ Ροάν, πα ἐπαὺ ἢῈ νψὰβ ἀδϑίγογθα πα 4}1} ψγῆο 

1 ΤΗΪ5 νου]Ἱᾶ μῈ α.Ὁ. 44, νη ϊοῃ Πἰ5. πὶ νγ6 }} ἢ 4}} ἐπα 
οἶον ἀαΐα, Ἔοχοθρὲ ἐπε ἕαοὶ ἐμαὶ ἐῆθγε αῇὲ οοΐῃηϑ οὗ Αρτῖρρα 
τ ίδυυϊπρ' ἴο 8 εἰρῇςη ἀπαᾶ πἰπίη γϑαῦβ: ἴΠῸῪ ἅγ6 ᾿ΒῈ4}}Υ 
ἐπουρπὲ ἰο 6 βρευτγίοιιβ, θὲ {πὸ ρῥοὶϊπῇ ἰ5 ΟΡ βοιτ. 
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διελύθησαν" φέρε, καὶ τὴν περὶ τούτου ͵ παραθώ- 
μεθα τοῦ ̓ Ιωσήπου γραφήν. ἱστορεῖ τοίνυν αὖθις 
κατὰ τὸν ἀρτίως δεδηλωμένον αὐτοῦ λόγον αὐτὰ 

ὑφ δὴ ταῦτα κατὰ λέξιν, ' Φάδου δὲ τῆς ᾿Ιουδαίας 3 
Ἐδαὶ ἐπιτροπεύοντος, γόης τις ἀνήρ, Θευδᾶς ὀνόματι, 

πείθει τὸν πλεῖστον ὄχλον ἀναλαβόντα τὰς κτήσεις 
ἕπεσθαι πρὸς τὸν ᾿Ιορδάνην ποταμὸν αὐτῷ: προ- 
φήτης γὰρ “ἔλεγεν εἶναι, καὶ προστάγματι τὸν 
ποταμὸν σχίσας δίοδον ἔφη παρέξειν αὐτοῖς ῥᾳ- 
δίαν, καὶ ταῦτα λέγων πολλοὺς ἠπάτησεν. οὐ 8 
μὴν εἴασεν αὐτοὺς τῆς ἀφροσύνης ὀνάσθαι. Φάδος, 
ἀλλ᾽ ἐξέπεμψεν ἴλην ἱππέων ἐπ᾽ αὐτούς, ἥτις 
ἐπιπεσοῦσα ἀπροσδοκήτως αὐτοῖς, πολλοὺς μὲν 
ἀνεῖλεν, πολλοὺς δὲ ζῶντας ἔλαβεν, αὐτόν τε τὸν 
Θευδᾶν ζωγρήσαντες ἀποτέμνουσιν τὴν κεφαλὴν 
καὶ κομίζουσιν εἰς Ἱεροσόλυμα. ῬΙ 

Τούτοις ἑξῆς καὶ τοῦ κατὰ Ἰζλαύδιον γενομένου 
σοβθριι. 4.1. λιμοῦ μνημονεύει ὧδέ πως" ΧΙ]. “᾿ ἐπὶ τούτοις 1 
ἜΝΙ γε καὶ τὸν μέγαν λιμὸν κατὰ τὴν ᾿Ιουδαίαν συνέβη 

γενέσθαι, καθ᾽ ὃν καὶ ἡ βασίλισσα “Ἑλένη πολλῶν 
χρημάτων ὠνησαμένη σῖτον ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου, 
διένειμεν τοῖς ἀπορουμένοις. σύμφωνα δ᾽ ἂν 3 

Δοίβ 11, 39, εὕροις καὶ ταῦτα τῇ τῶν Πράξεων τῶν ἀπο- 
ῊΣ στόλων γραφῇ, περιεχούσῃ ὡς ἄρα τῶν κατ᾽ 

᾿Αντιόχειαν μαθητῶν καθὼς ηὐπορεῖτό τις, 
ὥρισαν] ἕκαστος εἰς διακονίαν ἀποστεῖλαι τοῖς 
κατοικοῦσιν ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ: ὃ καὶ ἐποίησαν, 
ἀποστείλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς 
Βαρναβᾶ καὶ Παύλου. τῆς γέ τοι Ἑλένης, ἧς δὴ 
καὶ ὃ πγῤίηπας" ἐτούνναν μνήμην, εἰς ἔτι νῦν 

διὸ 

1 ΤῈ ἰ σοι καῦ]ο ἐμαὶ Ἐπιϑο 5 αἰὰ ποῖ ποῖσε ἐμαὶ ἐπ 8 
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ἘΟΟΙ ΕΒΙΑΘΤΊΟΑΙ, ἨΗΙΒΤΟΒΥ, 1. χι. 1-χπ. 8 

οὈαυϑα τη γαῖα βοαϊεγθα ἢ οοῖηθ, ἰθὺ 8. σορ 
{πΠ6 νυ ηρ οὔ Φόβορηαβ. τ } γαραγα το Πίτα. [Ιἢ Πΐβ 
ΨΥ Κ Ἰαΐοὶν τπηθηὐοποα πα οῖνεβ ὑΠ6 ΤΠ] ουνίπρ' πᾶυτὰ- 
ἔνε. “Νον πο η Εδάτπι5 ννὰθ ργοουγαΐου οἵ Ψπάδθα 
ἃ οογῥαΐη ἱπηροβίου παιηθα ΓΠου 5 ρευϑυιδαβα ἃ ργϑαῦ 
τα] τι θ ἴο ἰαῖκα ἐπα ῖ" Ῥοβϑθβϑίοπβ ἃΠ6 ΤΌ]Π]ονν Πΐπὰ 
ἴο ἐπε σίνεν Ζογάδῃ, ἴον 6 βαϊα ὑπαὺ μ6 νψὰβ ἃ ρυοόρῇῃοῖ 
85 ππάουίοοκ ἰο αἰνίάθ {πῸ τῖνοὺ ὈΥ δ15 σουητηδης8 
ἃ ρῥτγονίάθ. δῆ θαϑὺ ογοβϑίηρ ἴογ πε. ΒΥ 
βαγίηρ ἐπ15 ἢς ἀδοεῖϊνοα την ; ἔδααβ, ποννενοι, αἸὰ 
ποὺ ον ὑπαπὶ ἴο που ὑπμεῖν ἀο] αβίοπ, θα 5επὶ ἃ 
Βαθδαγ οι οὗ οαναὶτυ ἀραϊηδὺ ὑποτὴ υγνῃΐοἢ αὐίδοϊτοα 
ὕβοιη ὑἀπαχρϑοίθαϊν, ΚηΠ6α Τϑην ἃπα ἴοοῖκ ΤηδηΥ 
αἰῖνε, οἀρίατοα Τπουᾶαβ Ὠϊπηβο!, οαὐ οὐ᾽ ἢϊ5. Πεδᾶ, 

8η4 Ὀγτουρῃν 1ὑ το «6υπιβαίθτη. ἡ 
Αἴου ἐπῖβ μῈ αἰθοὸ τιθηὐοηβ 85. ΤὉ]οννβ ὑΠ6 ἐαπηΐηα 

ΠΟ ἢ ἰοοὶς Ρ]δοα ἴῃ ἐπα ἐΐπιθ οὗ ΟἸδυαίαβ: ΧΙ]. “Αὐ 
[Π6 βατὴθδ ἐἶΐπηθ δ Παρρεπϑά {παῦ {πε στοαῦ ξαναῖπο ἴοοὶς 
Ῥΐδος ἰπ Ψυάδεα, πὰ ψῃοἢ Θάαδοη Ἠδίεπα Ὀουρῃς 
οὐ ἤτοι ᾿ργρὺ αὖ ργθαῦ βχρϑῆβε δπα αἰβιυθαΐθα 
ἰἴ ἴο ἔποβα ψῆο ψεῦα ἴῃ ποοᾶ.᾿ Υὕοι νου ἤπα 
ὑπαὺ Π|8 ἕοο ἀργεθβ στ ὑπ6 νυϊθηρ οὗ [πΠ6 Αοὐβ οὗ 
ἴῃς Αροβέϊεβ, ψῃῖοη γϑοογαᾶθ πον ὑπ6 αἰδοῖ 165. ἴῃ 
Απίϊοος, δδοὴ δοοογαϊπρ' ἕο Πἰβ βανθσδὶ ΔΌΪΠΕγ, ἀδἴου- 
τηϊη θα ἴο βεπᾷ ἴο ἐπε τϑ ϑῦ οὐ π6 ἀνε! ]δυβ ἴῃ {πᾶδ68, 
ὙΠ] Οἢ παν ἀϊ4, βεπαΐηρ Ὁ το {Π6 6] δὺβ Ὀγ 1π6 παπᾶ 
οἵ Βαυπαθαθ ἀπ Ῥαὰ]. ϑρ!οπαϊα πηοπατηθηΐβ οἵ ἐπα 
Ἠδεϊεπα ἡ Βοσ ἐπε Ὠἰδίουϊαη ἢ 5 οοτηγηθυηογαί θα ἃγ6 

ΤΠοιάδ5 σαπποὶ ταῖν πᾶν Ὀδθη τοΐεσγοα ἰοὸ Ὀγ (σδπλ] 16], 
ΨηῸ0 νγὰβ βρθακίηρ' πᾶν γα αγ8 Ὀοΐοσα ἐπα {πη οὔ αι. 
Μοβὲ πιοάθυῃ ψυϊζουβ οὴ Αοίβ ἐπῖπκ ἐμαὶ πονθυίμθ]θβα {6 
ΤΠποιᾶδβ οὗ Αοὶϑ ἴα ἐπε ΤΠ θυ α5 οὗ Φόβορῆαβ ἀπα οχρ]αΐη {π6 
ΒΡΕΘΟῊ 85 ᾿ἰογαγν ἢοίϊοθ. ϑουηθα {πῖπκ ὑπαὶ “Γμαῖκκα ̓ νὰ 5 
τηΐβοα ὈΥ ΨΦοβορῆιιθ, γι ῆοῸ Πᾶρρθπβ ἴο τπθηϊΐοη Το α5. ἴῃ 
ἐπ βαῖηδ οοηΐοχὶ ἃ5 {πᾶ85 οἵ (4}1|66. 
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στῆλαι διαφανεῖς, ἐν προαστείοις δείκνυνται τῆς 
νῦν Αἰλίας. τοῦ δὲ ᾿Αδιαβηνῶν ἔθνους αὕτη 
βασιλεῦσαι ἐλέγετο. 

ΧΙΠΙῚ. ᾿Αλλὰ γὰρ τῆς εἰς τὸν σωτῆρα καὶ κύριον 1 
ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν εἰς πάντας ἀνθρώπους 
ἤδη διαδιδομένης πίστεως, ὁ τῆς ἀνθρώπων 
πολέμιος σωτηρίας τὴν βασιλεύουσαν προαρπά- 
σασθαι πόλιν μηχανώμενος, ἐνταῦθα Σίμωνα τὸν 
πρόσθεν δεδηλωμένον ἄγει, καὶ δὴ ταῖς ἐντέχνοις 
τἀνδρὸς συναιρόμενος γοητείαις πλείους τῶν τὴν 
“Ῥώμην οἰκούντων ἐπὶ τὴν πλάνην σφετερίζεται. 
δηλοῖ δὲ τοῦθ᾽ ὃ μετ᾽ οὐ πολὺ τῶν ἀποστόλων ἐν 2 
τῷ καθ᾽ ἡμᾶς διαπρέψας λόγῳ ᾿ΙἸουστῖνος, περὶ 
οὗ τὰ προσήκοντα κατὰ καιρὸν παραθήσομαι' ὃς 
δὴ ἐν τῇ προτέρᾳ πρὸς ᾿Αντωνῖνον ὑπὲρ τοῦ καθ᾽ 
ἡμᾶς δόγματος ἀπολογίᾳ γράφων ὧδέ φησιν’ 

Ζυβίίη, (ροῖ. “᾿ Καὶ μετὰ τὴν ἀνάληψιν τοῦ κυρίου εἰς οὐρανὸν 8 
ἷ προεβάλλοντο οἱ δαίμονες ἀνθρώπους τινὰς λέγον- 

τὰς ἑαυτοὺς εἶναι θεούς, οἱ οὐ μόνον οὐκ ἐδιώχ- 
θησαν ὑφ᾽ ὑμῶν, ἀλλὰ καὶ τιμῶν ἠξιώθησαν᾽ Σί- 
μωνα μέν τινα ᾿Σαμαρέα, τὸν ἀπὸ κώμης λεγο- 
μένης Πίτθων, ὃ ὃς ἐπὶ Κλαυδίου Καίσαρος διὰ τῆς 
τῶν ἐνεργούντων δαιμόνων τέχνης δυνάμεις μαγι- 
κὰς ποιήσας ἐν τῇ πόλει ὑμῶν τῇ βασιλίδι Ῥώμῃ 
θεὸς ἐνομίσθη καὶ ἀνδριάντι παρ᾽ ὑμῶν ὡς θεὸς 
τετίμηται ἐν τῷ Ἰίβερι ποταμῷ μεταξὺ τῶν δύο 
γεφυρῶν, ἔχων ἐπιγραφὴν Ῥωμαϊκὴν ταύτην" 
ΒΙΜΟΝῚ ΕΟ ϑΑΝΌΤΟ, ἐὰ ὅπερ ἐστὶν Σίμωνι θεῷ ἁγίῳ." 
«καὶ σχεδὸν μὲν πάντες Σαμαρεῖς, ὀλίγοι δὲ καὶ 
ἐν ἄλλοις ἔθνεσιν ὡς τὸν πρῶτον θεὸν ἐκεῖνον 

1 ΟἹ ὅϑθοῦρεὲ ὅν ποο] β 680, 1ὅ-681, 8 ἀπ  οπαᾶγαϑ 11. 11. 
56, 97--397, οα, ὨΙπάοτί, 
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5.11 βῆοντι ἱπ ἔπ6 βιρυτθ5 οὗ ἔπ6 ργοϑθπὶ Δ 6]18}:; 
8ΠηΠ6 νγαϑ βαία ἴοὸ ΡῈ απθθὴ οὔ {πῃ6 παίϊοη οἵ 
Αἀΐαροπο. 

ΧΙἼΠ). Ββείηρ ἐπαῦ ὅπ6 ἐἈῚ}Πῃ ἴῃ οὖν ϑανίουν δηᾶ 
Τ ον «6815 ΟΠ υῖϑὺ νγὰβ δἰγοδαν Ὀοίηρ' σίναμ ἴο ἃ}} πιθῃ, 

ΟἴΠ6 Ἔποῖὴν οὗ τη6 π᾿ 5 βαϊναϊίοη ρ]απηθα ἴο οαρύατα ἐπα 
οαρ δα] ἴῃ δάναποθ, μα βεηῦ ἐθογα ϑίτηομ, γη0 νγᾶβ 
τηθηὐοπθα ἀρονθ, ἀπα ὈΥ δἰάϊηρ {π6 [Ὁ ]Πονν 5 ὑυοκῪ 
ΒΟΙΌΘΙΎ ΨΌΠ ΟΥ̓́Θ ἴο ΘΙΎΟΥ ΤΔΠΥ οὗ ἐπ6 ἱππαρ ταηΐβ 
οἵ ἤοιηθ. Τηΐβ 1 ἰο]α ὈΥ Ψυθίϊη, ποὺ νγὰβ δῇ 
οΥ̓πατηθηΐ οὗ οὐν ἔα1 ἢ ποὺ Ἰοπρ αἴξον [πΠ6 Αροϑβί!εβ, 
δηα 1 1] βεὺ οὐδ Π6 πϑοδϑϑαυυ ἰηξουτηδιοη ἀροῦὺΐὺ 
Πΐπη ἴῃ ἀπ οοῦτβα. [ὶἢ Πΐβ ἢγϑὺ “ροϊίορῃ ἴο ΑἸξοπίητι 
ΤῸΥ οὐὐ ΟΡ πΐοηβ μ6 ψυῖζοθ 5 [Ό]Π]}οννβ: “Απα δέου 
ἴῃ ἀϑοθηβίοῃ οὗ ἐπε Τουὰ πο ἤθανθη {π6 ἀθιηοηβ 
Ῥυΐ ἔογννατα τῆ ψΠῸ 5 ὑπαῦ ὑπο ψεῦα ροᾶβϑ, 
δΔηα {π6Ὺ ποὺ ΟἾΪΥ δβοαρεα ρεγβθουθοιυ ὈΥῚ γοὰ 
Ὀυΐ ψεγα ουθὴ νοποῃϑαΐεα Ποπουῦβ. ὙΠΘΥΘ νὰ ἃ 
οογίαϊῃ ϑίτηομ, ἃ ϑδιηδυίζαη, ἔγοση ἃ γῇ Πᾶσα ο]]6α 
το, ψὸ ἴῃ {πε {πα οὗ ΟἸδπάϊι5 ὕδοϑαῦ νουκεα 
ΤηἾγ8 0165. ὈΥ τπᾶρὶς ἐπγουρὴ {Π6 αὐτὸ οὗ {π6 ἀδιηοῃϑ 
Ῥοββεβϑίηρ Πΐπη ; Π6 νγὰβ ὕδοκοηθα 85 ἃ ροα ἴῃ ἤοπηθ, 
γοῦν οαρ τα] οἷν, ἀπα Ποπουγδα 85 ἃ ροά διηοηρ' γ01 
ὈΥ ἃ 5ἴαϊιε οὐ ἐπα γίνε ΤΊΡου θεύνθθη ἐπα ἔψο 
Ῥυϊᾶραβ, νττἢ ἘΠ. ἰπϑουρύϊοη ἴῃ Τιδὐϊη--ΘΊΜΟΝῚ ΠΕῈῸ 
ΒΑΝΟΤΟ, 2 ̓̓ ὑπεῦὺ 15, ἴο 5΄'τηοη ἃ ΠΟΙῪ ροά, ““ἀηα αἰτηοϑὶ 
4}}] ϑαιηδυί απ ἀπ ἃ ἔδνν ἴῃ οὐμποὺ παΐοπβ ἂἃ5. ΨῈ]], 
ΤΘΟΟΡΉΪΖ6 Πίτη ἃ5 {Π6 οῃϊοῦ σοα δπα νγουβῃϊρ Πίτη, δπὰ 

1 ΤῊ πᾶπιδ βἴνεη ἰο Ψεγιβαίθη Ὀγ Ηδατίδη. 
ο 5 Τη 1574 ἃ 5βἰαΐιια ννγὰβ ἔοτιπα οἡ {Πε ἰϑα πα οἵ 51. ϑεραβδῃ 
ἴο ψῃϊοἢ Φυβε πη ῬγοθΌΪν τοΐεστοα. ἴϊπέογεπ παίθ! ν ἴον Ὠΐτη 
ἰξ Ὀδαγβ {Π6 ᾿πϑου!ρίϊο ΒΕΈΜΟΝΙ ΒΆΝ ΘΟ 9Ε0, ὑπαΐ 15 ἴο 588, Τὸ 
ΤῊΞ 600) 5ῈΜῸ βαάνοῦϑ, {πι|5 Ἔβχρ] αἰπῖηρ Ὀαΐ ποῖ σοηἤυηΪ Πρ; 
δ 501 Π᾿8Ὲ ̓ πη ΡΟ 4Ὀ]6 δἴουυ. ὅϑθιηο ϑδποιιβ νὰ δὴ οἰ βρης 
αοἰέν, ποὲ ἃ ϑϑατηδυῖζα Π ΒΟΥΘΘΓΘΓ. 
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[Ισθῃ. 1, 28, 2 

Ιτθη. 1, 28, 

ΕΠΒΈΕΒΙΒ 

ὁμολογοῦντες προσκυνοῦσιν. καὶ Ἑλένην τινά, τὴν 
συμπερινοστήσασαν αὐτῷ κατ᾽ ἐκεῖνο τοῦ καιροῦ, 
πρότερον ἐπὶ τέγους σταθεῖσαν ᾿᾿ ἐν Τύρῳ τῆς 
Φοινίκης, “᾿ τὴν ἀπ᾿ αὐτοῦ πρώτην ἔννοιαν λέγουσιν. 
Ταῦτα μὲν οὗτος: συνάδει δ᾽ αὐτῷ καὶ Ἐϊρη- 

ναῖος, ἐν πρώτῳ τῶν πρὸς τὰς αἱρέσεις ὁμοῦ τὰ 
περὶ τὸν ἄνδρα καὶ τὴν ἀνοσίαν καὶ μιαρὰν αὐτοῦ 
διδασκαλίαν ὑπογράφων, ἣν ἐπὶ τοῦ παρόντος 
περιττὸν ἂν εἴη καταλέγειν, παρὸν τοῖς βουλομέ- 
νοις καὶ τῶν μετ᾽ αὐτὸν κατὰ μέρος αἱρεσιαρχῶν 
τὰς ἀρχὰς καὶ τοὺς βίους καὶ τῶν ψευδῶν δογ- 
μάτων τὰς ὑποθέσεις τά τε πᾶσιν αὐτοῖς ἐπι- 
τετηδευμένα διαγνῶναι, οὐ κατὰ πάρεργον τῇ 
δεδηλωμένῃ τοῦ Εἰρηναίου παραδεδομένα βίβλῳ. 
πάσης μὲν οὖν ἀρχηγὸν αἱρέσεως πρῶτον γενέσθαι 
τὸν Σίμωνα παρειλήφαμεν: ἐξ οὗ καὶ εἰς δεῦρο 
οἱ τὴν κατ᾽ αὐτὸν μετιόντες αἵρεσιν τὴν σώφρονα 
καὶ διὰ καθαρότητα βίου παρὰ τοῖς πᾶσιν βεβοη- 
μένην Χριστιανῶν φιλοσοφίαν ὑποκρινόμενοι, ἧς 
μὲν ἔδοξαν ἀπαλλάττεσθαι περὶ τὰ εἴδωλα δει- 
σιδαιμονίας οὐδὲν ἧττον αὖθις ἐπιλαμβάνονται, 
καταπίπτοντες ἐπὶ γραφὰς καὶ εἰκόνας αὐτοῦ τε 
τοῦ Σίμωνος καὶ τῆς σὺν αὐτῷ δηλωθείσης “Ἑλένης 
θυμιάμασίν τε καὶ θυσίαις καὶ σπονδαῖς τούτους 
θρῃσκεύειν ἐγχειροῦντες, τὰ δὲ τούτων αὐτοῖς 
ἀπορρητότερα, ὧν φασι τὸν πρῶτον ἐπακούσαντα 
ἐκπλαγήσεσθαι καὶ κατά τι παρ᾽ αὐτοῖς λόγιον 
ἔγγραφον θαμβωθήσεσθαι, θάμβους ὡς ἀληθῶς 
καὶ φρενῶν ἐκστάσεως καὶ μανίας ἔμπλεα τυγχά- 
νει, τοιαῦτα ὄντα, ὡς μὴ μόνον μὴ δυνατὰ εἶναι 

5 1Ὲ ΤῊΣ σασίοιβ τπαἰχέασα οὗ ΑὐΡ μεν τους Ἰαπρτιαρο ἢ 
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ἔπδν βὰν ἐπαὺ ἃ οοευξαίη Ηθ]θπα, ννῃμο ὑγανο]δα ρου 
ν Ὁ Πΐτη αὖ ὑπαὶ πη θὰὺ Πα ἔουπου]ν Ἰνθα ἴῃ ἃ 
Ποῦβα οἵ 1Π-πη6 ᾿᾿ ἴῃ Γγγε οἵ Ῥῃηοθηϊοία, “ννὰβ {πῸ 
ἢυϑὺ [468 1 ΠπΠΌτ Πίπι.᾿᾿ : 
ΤῊ. 15 ψῃαὺ «δύῃ βᾶγ8, ἃπα ᾿τϑπᾶθιθ ἈΡΎΘΘΒ 

ν ἢ πη ἴῃ ἐπΠ6 ἤγθὺ θΟΟΙΚ ἀραϊηδὺ Πουθϑίθθ ΠΘτῈ 6 
ΘΟ] ]δοὐβ ἘΠ 6 βἕουϊθβ ἀρουὺ ϑἴτηοη ἃηα ἢΐβ ΠΠΠΟΙΪΥ ἂπᾶ 
ἔοι] ἐθδοιΐηρ. Τὸ πνου]Ἱᾶ θῈ βυρουῆποιβ ἕο τοϊαῖα ἐΠ 18 
ἴῃ {π6 Ῥγεϑεηῦ νου βἴποθ ἔποθα ψηο ἀδϑῖγα 10 οδῃ 
βίυαγ ἴῃ ἀδίδ!]! 1ΠῸ6 οὐἱρίη ἃπα 116 ἂπα ἐπ ἔα]βε 
ἀοούνηδ] ῥυ ποῖ] 65. οὗ ἐπα Πεουθβίιο ἢ5. γγηο ΤὈΠοννοα 
τη ἃπα {Π6 ουβίοιηβ ἱπἰγοάποθα Ὀγ ὑπαπὶ 81], ἴῸν 
ΤΠῈΥ ἀγα ΘΑ  Ὰ]]ν ργεβευνεα ἴῃ ὑπΠ6 ἀονο-τθηϊοπθα 
ῬοΟΚ οὗ [τεπᾶθιβ. ΤΠὰ5 να μᾶνο τεοεϊνεα ἐπε ἐγδαὶ- 
ὕΐοπ ὑπαὶ ϑίτηοι τννὰβ ὑπ6 ἢγϑθὺ δαΐμου οὗ 41} Πδύθϑυ. 
Εγότη ἢΐπη, πα ἄονγῃ ἴο ὅπΠ6 ργθϑεηῦ ἐΐπηθ, ὕποβα γγΠ0Ὸ 
Βαανα [Ὁ] ονγεα, ἔεϊριίηρ ἐῃ6 ΟἸγϑυϊδη. ῬΠΠ]ΠΟΒΟΡἢν, 
ἢ 15 βορυίοῖν πα πηΐνουβαὶ ἔδτηθ ἔῸγ ρυσὺγ οὗ 
1πθ, πᾶν ἴπ πὸ νυ ἱτηρτονθα οὐ ἐπα ἰΔοϊαΐγοιιβ 
ΒΡ ΘΥΒΟ ΟΣ ἔγοσα νυν ῃῖοἢ ἐπαν ἐπουρηῦ ἴο Ὀ6 βεὺ ἔγθβ, 
οΥ ὑπαν ρῥγοβίγαϊε ἐπϑιηθοῖνεβ θεΐοσα ρίούασεβ ἀπ 
Ἰτηαρθ5 οὐ 5ίσηοῃ Πἰμηβο] ἀπα οὗ Ηδ]οπα, πο νγὰβ8 
τηδηοπδα νυ ἢ Ηΐτα, ἀπα πἀπάογξαϊκκα ἴο νγουβϑῃϊρ ἔῃ θὰ 
ψἹ ἢ ποθ η86 ἃ Πα 5δουῆςοϑ δηα Πραύϊομβ. ΠΘΙν τηογα 
βϑογοὺ γχίΐξθϑ, δὖ ὑγῃοἢ ΠΟΥ 580 ἐπαῦ μΠ6 ψηοὸ ἢγβθὺ ΠθδΥΒ 
ποτὰ ψ}1}} 6 αϑιοηῖβηθα, ἀπα δοοογαϊηρ' ἴο ἃ βου ρύασα 
ουσγθηΐ διποηρ ἔμθῖὴ Ψ}1} 6 “Πγονῃ ἰηΐο πλᾶῦνα],᾿᾿ 
ἔγα]ν ἅτ {Ὁ]] οὗ τηᾶῦνοὶ δηα ΘΠΖΥ πα τηδαπ688 ; 
ἴον ἔθου ἃῖα οἵ βοῃ ἃ Κἰπα ὑμπαὺ ὑπ Ὺ ποῦ τηθΥΟ Ὁ 

τηυὑποϊορῖοαὶ οοποθρὶβ ψν ΠΙοἢ ομαγδαοΐογυσεα ἐπ ἐμθοϊορν οὗ 
με αταθοο- οιηαπ μου] οὗ ἐπε ἢγϑὲ ἔουν. σθπίιτ 85. Αἴ ῸΥ 
ΟΠ τϑὲ, {πε νογτα Ποῖα ἐταπϑιαἰθα “1468. νψὰβ οπα οὗ {ποβ8 
π86α οὗ ὑπὸ νατγίοιιϑ Ῥεϊπρθ ργοσθθαϊηρ ἔτοτη {π6 οτὶρῖπαὶ 
βοαπμοδᾷᾶ, πᾶ υϊᾶρίηρ ἃ5 ἴὑ ψοῖα ἰῃη6 ρὰρ Ὀεΐνγεεπ δα 

᾿δηα Οτοαζίοη. 
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2 ΟΟΣ, 10, ὅ 

Αοὔϑ 8, 18-23 

ἘΌΒΒΙΒ 

παραδοθῆναι γραφῇ, ἀλλ᾽ οὐδὲ χείλεσιν αὐτὸ 
μόνον δι’ ὑπερβολὴν αἰσχρουργίας τε καὶ ἀρρη- 
τοποιίας ἀνδράσι σώφροσι λαληθῆναι. ὅ τι ποτὲ 
γὰρ ἂν ἐπινοηθείη παντὸς αἰσχροῦ μιαρώτερον, 
τοῦτο πᾶν ὑπερηκόντισεν ἡ τῶνδε μυσαρωτάτη 
αἵρεσις, ταῖς ἀθλίαις καὶ παντοίων ὡς ἀληθῶς 
κακῶν σεσωρευμέναις γυναιξὶν ἐγκαταπαιζόντων. 
ΧΙΝ. τοιούτων κακῶν πατέρα καὶ δημιουργὸν τὸν 
Σίμωνα κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ ὥσπερ εἰ μέγαν καὶ 
μεγάλων ἀντίπαλον τῶν θεσπεσίων τοῦ σωτῆρος 
ἡμῶν ἀποστόλων ἡ μισόκαλος καὶ τῆς ἀνθρώπων 
ἐπίβουλος σωτηρίας πονηρὰ δύναμις προυστήσατο. 
ὅμως δ᾽ οὖν ἡ θεία καὶ ὑπερουράνιος χάρις τοῖς 
αὐτῆς συναιρομένη διακόνοις, δι᾿ ἐπιφανείας αὐτῶν 

" ’ 3 

καὶ παρουσίας ἀναπτομένην τοῦ πονηροῦ τὴν 
φλόγα ἡ τάχος ἐσβέννυ, ταπεινοῦσα δι᾿ αὐτῶν καὶ 
καθαιροῦσα πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς 
γνώσεως τοῦ θεοῦ. διὸ δὴ οὔτε Σίμωνος οὔτ᾽ 
ἄλλου του τῶν τότε φυέντων συγκρότημά τι κατ᾽ 
αὐτοὺς ἐκείνους τοὺς ἀποστολικοὺς ὑπέστη χρόνους. 
ὑπερενίκα γάρ τοι καὶ ὑπερίσχυεν ἅπαντα τὸ τῆς 
ἀληθείας φέγγος ὃ τε λόγος αὐτὸς ὁ θεῖος ἄρτι 
θεόθεν “ἀνθρώποις ἐπιλάμψας ἐπὶ γῆς τε ἀκμάζων 
καὶ τοῖς ἰδίοις ἀποστόλοις ἐμπολιτευόμενος. αὖ- 
τίκα ὁ δηλωθεὶς γόης ὥσπερ ὑπὸ θείας καὶ παρα- 
δόξου μαρμαρυγῆς τὰ “τῆς διανοίας πληγεὶς 
ὄμματα ὅτε πρότερον ἐπὶ τῆς ᾿Ιουδαίας ἐφ᾽ οἷς 
ἐπονηρεύσατο πρὸς τοῦ ἀποστόλου “Πέτρου κατε- 
φωράθη, μεγίστην καὶ ὑπερπόντιον ἀπάρας πορείαν 
τὴν ἀπ᾽ ἀνατολῶν ἐπὶ “δυσμὰς ᾧχετο φεύγων, 
μόνως ταύτῃ βιωτὸν αὐτῷ κατὰ γνώμην εἶναι 
οἰόμενος: ἐπιβὰς δὲ τῆς “Ῥωμαίων πόλεως, συν- ! 
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οδηποῦ ΡῈ γεϊαϊθα ἴῃ υυϊτίηρ, θὰ ἀγα 580. {111} οὗ 
Ῥάβθιιθϑβ ἃΠ ἃ ΠΒρΡΘΆΚ8]6 οοπάποι ἐμαὺ ὑπεν οἀπποῖ 
ενθη θ6 τηθπίϊοπθα ὈΥ ἐπα 1ἱρ5 οὗ ἀθοθπῦ τηθπ. ΕῸΣ 
ὙγΒαύθνευ. ἔου]ηθ55. τηὶρηῦ ΡῈ οοποοίνεα θαγοπα 4]] 

ἐπΠαῦ 15 Ῥᾶ56, 1 15 βυτραββεα ὈΥ ἐπα αὐξου ἔου]ποβ5 οὗ 
ἐπα ΠΟΡΟΒΥῪ οὗ ἐμεβε τπθῃ, ψγῃο τπᾶκα ἃ τηοοκίηρ᾽ βροτὲ 
οἵ νυϑίοῃθα πγοσηδη, “ πγεῖρη θα ἄοννι,᾽ δ5 18 ὑγα]ν 56]4, 
ΒΥ Ἔνϑὺν Κἰπα οὗ εν]. ΧΙΥ, ΟΥ̓ βθοῃ ον] νγὰβ ϑτηοῃ 
ὑπῸ ΠΥ δηα ἔαρυίοαϊου, δπα τπ6ὸ Εν]! Ῥοννου, 

ΟΒΙΘΗ ἢδἕας ὑπαὶ νηΐ ἢ 15 ροοά ἀπά ρ]οὺβ ἀραϊπϑὺ ὑπὸ 
Βα ναί οη οὗ τηθπ, ταϊθθα ἢΐπη ΠΡ αὖ ὑπαὶ {πη ἃ5. ἃ 
δυιθαῦ απἱαροηϊδὺ ἕου Π6 σγδαὺ δῃηᾷ ἱπβρίγεα Αροβίϊοβ 
οὗ οὔὖὐ ϑανίουσυ. Ναενουΐμοθὶθθθ πΠῸ6 στδοα οὔ Οοα 
ὙΠΟ ἰ5 ἴτοη ἤνθει ΠοΙροα [5 τηϊηϊβίθυβ δπά 
αὐ]οΚ]γ εχυϊπριϑῃθα {Π6 ἥδτηθβ οἵ {π6 Εν} πα ΌῪ 
πεῖς δάνθηῦ δπα ρύδβϑεποθ, ἃπᾶ {ῃτουρῃ ἐπμοπὶ 
Βυμη ]6α ἃπα οαϑδὺ ἄονῃ “᾿ ΘνΘΙῪ Πίρη ἐῃίηρ ἐπαᾶὶ 
χα] ο ἰἰ56 1 ἀραΐϊποῦ ὑπΠ6 Κπον]θᾶσε οἵ Οοά. 
ὙΥΠΟυ οἴου πὸ σοηβρίγϑου, οἰὑποὺ οὗ Β΄ πηομ,, Οὐ οἵ ΔπῪ 

ΟὐΠοΥ οὐ ὑποθα ηο δῖόβθ αὖ ὑπαὺ {τηθ, βυσοσοαρα ἴπ 

ἔποβα Αροβίο!ς ἀδυ8 ; ἴον πὸ Ἰίσῃῦ οἵ [π6 ὑγατῃ ἀπά 
{πῸ αἰνίηθ ΤορῸβ Πἰπηβ6 1}, σνῃοἢ δα 5ῆοπα ἔτοια Οοά 
ὉΡΟΠ τη6η ὈῪ στον ίηρ' ΠΡ ἡ {Π6 δῦ ἃπα ἀν ]]ηρ' 
διποπρ' ἢΐ5. οὐ ΑΡοβί!θβ, νγαὰβ ὁνεγοογηΐηρ 811 {Πὶπρ5 

ἴῃ {πε τηϊρῃν οἵ νἱοΐουυ. Τῆς δἴογθβαία βουοθυευ, ἃ5 
ἘΠοΟῸΡῊ ἐπε εγεβ οἵ ἢϊ5 τηϊπα Πα Ῥβθη βτηϊξέθη ὈῪ 
ἔπθ τηᾶγνο]]οιβ οἴυρεποας οἵ σαοά σῆεπ πὲ Πδά 
Φουτηουϊν Ὀθθη ἀειθοξεα ἴῃ Π5. οὐἴπηεβ ἴῃ {πᾶδθὰ ὈΥῪ 
ἔπε Αροϑβέϊε Ῥεΐεσ, αὖ ποθ ππάθυΐοοκ ἃ ρυϑδῦ ἸΟυ ΠΟΥ 
δΟΥΌΘ5. ὑπΠ6 568, δῃᾶ ψεηὺ οἵ ἴῃ ἢϊρην ἔγογη δαβὺ ἴο 
νγαϑὺ, ὑπίηκίηρ ἐπαῦ ΟΠΪΥ ἴῃ {Π|8 σὰν οου]Ἱαὰ Πα ᾿νε 
ἃ5 ἢ6 ψγίβῃθά,. Ηδ οδῖηθ ἴο {πὸ οἷζγ οὗ ὑπ6 Ἀοπιδηβ, 
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αἱρομένης αὐτῷ τὰ μεγάλα τῆς ἐφεδρευούσης 
ἐνταῦθα δυνάμεως, ἐν ὀλίγῳ τοσοῦτον τὰ τῆς 
ἐπιχειρήσεως ἤνυστο, ὡς καὶ ἀνδριάντος ἀναθέσει 
πρὸς τῶν τῇδε οἷα θεὸν τιμηθῆναι. οὐ μὴν εἰς 
μακρὸν αὐτῷ ταῦτα προυχώρει. παρὰ πόδας 

“ἜἌ φιϊϑ “ ᾽ ΄“΄“"Ἔ ,ὔ ,ὕ ε γοῦν ἐπὶ τῆς αὐτῆς Κλαυδίου βασιλείας ἡ παν- 
ἄγαθος καὶ φιλανθρωποτάτη τῶν ὅλων πρόνοια τὸν 
καρτερὸν καὶ μέγαν τῶν ἀποστόλων, τὸν ἀρετῆς 
ἕνεκα τῶν λοιπῶν ἁπάντων προήγορον, Πέτρον, 
ἐπὶ τὴν Ρώμην ὡς ἐπὶ τηλικοῦτον λυμεῶνα βίου 
χειραγωγεῖ: ὃς οἷά τις γενναῖος θεοῦ στρατηγὸς. 
τοῖς θείοις ὅπλοις φραξάμενος, τὴν πολυτίμητον 
ἐμπορίαν τοῦ. νοητοῦ φωτὸς ἐξ ἀνατολῶν τοῖς 

᾿Ὶ ᾽ὔ ᾿ ’ὔ -“" ΕῚ Α Α ’ὔ -“ κατὰ δύσιν ἐκόμιζεν, φῶς αὐτὸ καὶ λόγον ψυχῶν 
σωτήριον, τὸ κήρυγμα τῆς τῶν οὐρανῶν βασι- 

’ 5 ’ὔ σ Α 5" » ὔ λείας, εὐαγγελιζόμενος. ΧΥ͂. οὕτω δὴ οὖν ἐπιδημή- 
σαντος αὐτοῖς τοῦ θείου λόγου, ἡ μὲν τοῦ Σίμωνος 
5 ͵ὔ ᾿ “- Α Α “- 5 Ἁ ἀπέσβη καὶ παραχρῆμα σὺν καὶ τῷ ἀνδρὶ κατα- 
λέλυτο δύναμις. 

“- ᾽ » ᾽ὔ “-“ » 5 “" “- 

Τοσοῦτον δ᾽ ἐπέλαμψεν ταῖς τῶν ἀκροατῶν τοῦ 
Πέτρου διανοίαις εὐσεβείας φέγγος, ὡς μὴ τῇ εἰς 
ἅπαξ ἱκανῶς ἔχειν ἀρκεῖσθαι ἀκοῇ μηδὲ τῇ ἀγράφῳ 
τοῦ θείου κηρύγματος διδασκαλίᾳ, παρακλήσεσιν 
δὲ παντοίαις Μάρκον, οὗ τὸ εὐαγγέλιον φέρεται, 
5 ᾽ὔ » ’ὔ -“᾿ « Ἅ κ Α 

ἀκόλουθον ὄντα Ἰ]έτρου, λιπαρῆσαι ὡς ἂν καὶ διὰ 
“- - ,ὔ 

γραφῆς ὑπόμνημα τῆς διὰ λόγου παραδοθείσης 
αὐτοῖς καταλείψοι διδασκαλίας, μὴ πρότερόν τε 
ἀνεῖναι ἢ κατεργάσαθαι τὸν ἄνδρα, καὶ ταύτῃ 
αἰτίους γενέσθαι τῆς τοῦ λεγομένου κατὰ Μάρκον 
εὐαγγελίου γραφῆς. γνόντα δὲ τὸ πραχθέν φασι 
τὸν ἀπόστολον ἀποκαλύψαντος αὐτῷ τοῦ πνεύ- 

-. “- “-- “- “- ’ ματος, ἡσθῆναι τῇ τῶν ἀνδρῶν προθυμίᾳ κυρῶσαΐ 
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ψθοτα {π6 ρόνεὺ ψΠΐο ἢ ΟὈΘοβθ6α Πίστη ψτουρηῦ ἢ 
Πίΐτη ρυθδῦϊν, 50 ὑπαὺ ἴῃ ἃ 5μουῦ ἐϊτηβ ἢ δοῃϊθνθά βυοῃ 

5006 55 ὑπαὺ ΠΕ νγαὰβ Πομουγδα ἃ5 ἃ ροα Ὀγ {Π6 δυθούϊοη 

οὗ ἃ βἰαϊιαε ὈῪ ἔποβθα πο σε μετ. Βαυΐ Πα αἷα 
ποὺ ῬΥΌΒΡΟΥ Ιοπρ. ΟἝἸοβα ἴεν Πίτη ἴῃ ἐΠ6 βᾶτηθ ταῖρι 
οἵ ΟἸαυάία5. ἐπε Ῥτγονίάεπος οἵ ὑπθ υπίνουβα ἴῃ 15 
στθαὺ ροοάποθθ ἃπα ἴονα ἴοναγαβ τηθη συϊαδα ἴο 

Βοιηοδ, 85 ἀρδίηδι ἃ ρἱσαηξίς ρεϑὺ οἡ 116, 1πΠ6 στϑαῦ 
Δηα ταϊρῖγ Ρεΐον, ψγΠῸ ἴον ἢΐβ νἱγθα 68 νγὰβ ὑΠ6 Ιθδάθυ 

οὗ 411 ἐπε οὔμποι. Αροβϑίϊθβ. [ἈΚ ἃ ποῦ]8 οαρίαΐη οὗ 
Οοά, οἷαα ἰπ ἀἰνίηα. ἀὐιηοιτν, ἢ6 Ὀγουρηῦ ὑΠ6 ΘΟ Ϊν 
τη  Παπάῖβε οὗ {πΠῸ ορίτἰτααὶ Πσηῦ ἔγοσὰ ὑΠ6 δαβὺ ἴοὸ 

με ἀνε! θυβ ἴῃ ὑπ6 νγοϑὺ, ργθδοῃίηρ ἔπΠ6 (ο8ρ6] οὗ 
ὑπὸ ἸΙρῃὺ 1561 ἀπ ἐπε νογσὰ ψῃῖοἢ βανθ8 5οι]5, ὑΠ6 

Ῥτοοϊαγιαίίοη οὗ ἐπε Κίηραοιῃ οὗ ἤδανεῃ. ΧΡ. ΤΠὰβ 
ψθη ἐπα ἀϊνίπε νον τηδάθ 105 ἤοπηθ διηοηρ ἔμ 6 πὰ 
{π6 ρονεῖ οὗ ϑίπηοῃ νγὰβ θαυ ϊπρι θη α Δ ηα ΡΥ βηθα 
ἱτητηθαίαίοὶν, τοροῦπον ψ τ {Π|6 ἔθ]]ονν Ηἰτηβ6] Ὁ, 

Βυΐ «ἃ ρτοαδῦ ἸΙρῃὺ οὗ τϑ]! σίου 5βῆοπθ οα ὑπ6 ταϊπ5 
οὔ ἵπε μϑαγοῦβ οὐ Ρεΐου, 50 ὑπαῦ πον ψοτα ποὺ βαύβῆθα 
ψ ἢ ἃ δἰηρ]ς Ποαυΐηρ' οὐ νἢ {Π6 ἀηνυ θη ἐθδοῆϊηρ; 

οἵ πε ἀϊνίπε ρῬγοοϊαμπηδίϊομ, θα τ ἢ ονουν Κἰπα οὗ 
δχμογίαϊίοη θεβδουρηῦ Μαῖκ, ψΠοβα (08Ρ6] ἰ5 Θχίδηῦ, 

βθοίηρ ὑπαῦ ἢ6 νγὰβ Ῥεΐδυ᾽ 5 [Ό]ΠΟνγοσ, ἴο ἰθᾶνθ ὉΠ 61 
ἃ συϊτίει βἰαϊοσηθηὺ οὐ ἐπε ἰθδοῃίπρ ροίνθη {ῃθῖη 
γ υθΆ ΠΥ, ποὺ α14 ἔμ ον οθαβθ ἈΠ} πο Πα ρΡευβαδαβα 
Ἠΐτη, ἀμ 50 θδοδῖὴθ {πε οαυβα οὗ {πΠ6 βουρύατε ο8116 
ἔπε Θο5ρ6] δοοογταϊΐϊηρ ἰο Μαιῦῖς. Απα {πΠδὺ 880 ὑμαΐῦ 

ἐπε Αροβί!θ, Κπονίηρ ὈῪ {πε γτϑνο]αύίοη οὗ ἐς βρίγιῦ 
ἴο πὰ ψιμᾶὺ μα θδϑθὴ ἄοῃθ, νγὰβ ρίβθαββα δὖ ἐπμεῖν 
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τε τὴν γραφὴν εἰς ἔντευξιν ταῖς ἐκκλησίαις. 
Κλήμης ἐν ἕκτῳ τῶν “Υποτυπώσεων παρα- 
τέθειται τὴν ἱστορίαν, συνεπιμαρτυρεῖ δὲ αὐτῷ 
καὶ ὁ “Ἱεραπολίτης ἐπίσκοπος “ὀνόματι Παπίας, 
τοῦ δὲ Μάρκου μνημονεύειν τὸν ἸΠέτρον ἐν τῇ 
προτέρᾳ ἐπιστολῇ" ἣν καὶ συντάξαι φασὶν ἐπ 
αὐτῆς Ῥώμης, σημαίνειν τε τοῦτ᾽ αὐτόν, τὴν 
πόλιν τροπικώτερον Βαβυλῶνα προσειπόντα διὰ 

1 Ῥοΐον δ, 18 τούτων “΄ ἀσπάζεται ὑμᾶς ἡ ἐν Βαβυλῶνι συνεκ- 
λεκτὴ καὶ Μάρκος ὁ υἱός μου. 

ΧΥῚΙ. Τοῦτον δὲ ᾿Μάρκον] πρῶτόν φασιν ἐ ἐπὶ τῆς. 
Αἰγύπτου στειλάμενον, τὸ εὐαγγέλιον, ὃ δὴ καὶ 
συνεγράψατο, κηρῦξαι, ἐκκλησίας τε πρῶτον ἐπ᾽ 
αὐτῆς ᾿Αλεξανδρείας συστήσασθαι. τοσαύτη δ᾽ 
ἄρα τῶν αὐτόθι “πεπιστευκότων πληθὺς “ἀνδρῶν 
τε καὶ γυναικῶν ἐκ πρώτης ἐπιβολῆς συνέστη δι᾽ 
ἀσκήσεως φιλοσοφωτάτης τε καὶ σφοδροτάτης, 
ὡς καὶ γραφῆς αὐτῶν ἀξιῶσαι τὰς διατριβὰς καὶ 
τὰς συνηλύσεις τά τε συμπόσια καὶ πᾶσαν τὴν ἄλλην 
τοῦ βίου ἀἁ ἀγωγὴν τὸν Φίλωνα: ΧΥΠΙ. ὃν καὶ ρθσυ. ' 
ἔχει κατὰ Κλαύδιον ἐπὶ τῆς Ῥώμης εἰς ὁμιλίαν. 
ἐλθεῖν Πέτρῳ, τοῖς ἐκεῖσε τότε , κηρύττοντι. καὶ 
οὐκ ἀπεικὸς ἂν εἴη τοῦτό γε, ἐπεὶ καὶ ὅ φαμεν 
αὐτὸ σύγγραμμα, εἰς ὕστερον καὶ “μετὰ χρόνους 
αὐτῷ πεπονημένον, σαφῶς τοὺς εἰς ἔτι νῦν καὶ 
εἰς ἡμᾶς πεφυλαγμένους τῆς ἐκκλησίας περιέχει 
κανόνας" ἀλλὰ καὶ τὸν βίον τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἀσκητῶν : 
ὡς ἔνι μάλιστα ἀκριβέστατα ἱστορῶν, γένοιτ᾽ ἂν 
ἔκδηλος οὐκ εἰδὼς μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀποδεχόμενος 
ἐκθειάζων τε καὶ σεμνύνων τοὺς κατ᾽ αὐτὸν 
ἀποστολικοὺς ἄνδρας, ἐξ Ἑβραίων, ὡς ἔοικε, 
γεγονότας ταύτῃ τε ἰουδαϊκώτερον τῶν παλαιῶν 
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268], ἀῃηᾶ γαϊῆθβα {ῃ6 βουϊρύαγα ἴον βἐυάν ἴῃ ἐπα 
ΘΠ ΌΠ65. ΟἸδιπθηῦ αυοίεβ ὑΠ6 βέουυ ἴῃ ὑπὸ βἰχίῃ 
θοοῖ οὔ π6 Πῳυροίψροδο5, ἀπ {π6 Ὀίβμορ οἵ Η!θυαρο]β, 
Παιηθα Ῥαρίαβ, οοπῆτντηβ τω. Ηδβ αἷ8δο βᾶγ8 ἐπαὺΐ 
Ῥεΐθυ τηθηϊίοηβ Μαυῖς ἴῃ 5 νϑὲ ΕἸΡίβ.16, ἀπᾶ ὑπαὺ Π6 
ΘΟΠρΡΟΒΘα {ῃϊ5. πη Βουης 1561, μη ὑΠπῸῪ βὰν ὑπαΐ 
ἢ Ηϊπη861 ἱηαϊοαξεβ, γϑβουτίηρ' ἕο ἐπε οἰτγ τηείδρμοτῖ- 
ΟΔΠΥ 85 ΒαΡυΐοη, ἴῃ {π6 ψογᾶβ, “ἐπε οἱδοῦ ομθ ἴῃ 
ΒΑΡΎ] Οη ρτθοῖβ γουῦ, ἃπα Μαγουβ ΤΥ 80η.᾿ 

ΧΥῚ. ΤΉΘΥ βὰν ὑπαὺ ὑῃ15 Μαυῖ νγὰβ ὑπὸ ἢγϑὲ ἴο θ6Ὲ 
βθηῦ [0 Ῥύξδοῦ ἴῃ Εργρὲ ὑπῃ6 (οβρεὶ ψῃῖοῃ 6 Πδᾷ 

αἶδο Ραΐ ἰηΐο τυϊθίηρ, ἀπ νὰ ἐπε ἢγϑὺ ὅο δβίδὈ] 5} 
ΘΒ ΟΠ 65 ἴῃ ΑἸοχαπαάτία 1561, ΤῊΘ πυταροὺ οὗ ταθῃ 

ὉΠΑ Ὑγοσαθη γηΟ ὙγαῈ ὑμουα οοηγουίθα αὐ ἐπε ἢνϑὺ 
αὐϊοτηρὺ νγὰβ 80 σγϑαῦ, δηα ὑποῖν δϑοθυϊοϊβμη νγὰβ 50 

Θχ γδογαϊ παν] ΡΕΠΟΒορΐο, ἐμαὶ ῬΏΠΟο ἐπουραὶ 1 
Οαρην ἴο ἀσβουῖθε ἐμεὶν οοπάποὶ δηα Δββθιη ] 165. ἀπά 

τη 685 δηα 4}} π6 τϑϑὺ οὐ ὑπεὶν τηδηπον οἵ 86. ΧΥΤΙ. 
Ὑγδαϊοη βαγβ ἐπαῦ ἢ6 σαῖηὴθ ἰο Βοῖηθ ἴῃ ἐμ ἐϊπαα 
οὗ ΟἸαπαϊαβ ἴο βρεὰκ ἰο Ῥεῖει, ψῇο νγὰβ αὖ ὑπαὺ {ϊπη6 
ῬΥΘΔΟΐηρ ἕο ἐποϑα {ποτθ. Τηΐϊθ5 ψουἹά, ἱπάθοθᾶ, 6 

ποῦ ΡΥ 8016 βίηοα ἐπα ἐγεαΐίβε ἕο ψῃΐο ἢ γα ὑϑΐου, 

ΘΟΙΏΡΟΒΘα ὈΥ͂ Πΐπη ΤηΔΠΥ γααῦβ αἴθ, ον] ο 5]Υ οοη- 

ἑαΐη5 1Π6 σ]65 οὐ ἔπ 6 ΟΠ ΌτΟΙ ὨΐΪοἢ ἂὐα 50} ορβουνεά 

ἴπ Οὐ οὐ {ΐπηθ. Μογθονου, [το πὴ Ηἷβ νΟΥῪ δοουγαῖα 
ἀαβουιρίίοη οὗ ἔπε 116 οὗ οὔν ἀϑοθίϊος ἐδ 1} θ6 ῥ]αΐπ 
ἐπαῦ ἢδ ποὶ ΟὨΪγ Κπον Ὀαὺ Ὑγο]οομηθα, Γανευθηοθα, 

δια τϑοορτζοα ἐῃς6 αἰνίης τηϊϑϑίοη οὗ ἐπε ἀροϑίο]ς 
τηθη οὗ Πῖβ ἀδγ, γῆο ψεῦθ, Ὁ ἀρρθδῖβ, οἵ Ηδθργον 
ΟΥ̓ ρίη, δηα ὑππ|8 581] ργββεγνϑα τποϑὺ οὗ ὑπΠ6 ἀποίθηὐ 
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ἔτι τὰ πλεῖστα διατηροῦντας ἐθῶν. πρῶτόν γέ 
τοι τὸ μηθὲν πέρα τῆς ἀληθείας οἴκοθεν καὶ ἐξ 
ἑαυτοῦ προσθήσειν οἷς ἱστορήσειν ἔμελλεν, ἀπ- 
ισχυρισάμενος ἐν ᾧ ἐπέγραψεν λόγῳ Περὶ βίου 
θεωρητικοῦ ἢ ἱκετῶν, θεραπευτὰς αὐτοὺς καὶ τὰς 
σὺν αὐτοῖς γυναῖκας θεραπευτρίδας ἀποκαλεῖσθαί 
φησιν, τὰς αἰτίας ἐπειπὼν τῆς τοιᾶσδε προσ- 
ρήσεως, ἤτοι παρὰ τὸ τὰς ψυχὰς τῶν προσιόντων 
αὐτοῖς τῶν ἀπὸ κακίας παθῶν ἰατρῶν δίκην 
ἀπαλλάττοντας ἀκεῖσθαι καὶ θεραπεύειν, ἢ τῆς 
περὶ τὸ θεῖον καθαρᾶς καὶ εἰλικρινοῦς θεραπείας 
τε καὶ θρῃσκείας ἕνεκα. εἴτ᾽ οὖν ἐξ ἑαυτοῦ 
ταύτην αὐτοῖς ἐπιτέθειται τὴν προσηγορίαν, οἱἰ- 
κείως ἐπιγράψας τῷ τρόπῳ τῶν ἀνδρῶν τοὔνομα, 
εἴτε καὶ ὄντως τοῦτ᾽ αὐτοὺς ἐκάλουν κατ᾽ ἀρχὰς 
οἱ πρῶτοι, μηδαμῶς τῆς Χριστιανῶν πω προσ- 
ρήσεως ἀνὰ πάντα τόπον ἐπιπεφημισμένης, οὔ 
τί πω διατείνεσθαι ἀναγκαῖον: ὅμως δ᾽ οὖν ἐν. 
πρώτοις τὴν ἀπόταξιν αὐτοῖς τῆς οὐσίας μαρτυρεῖ, 
φάσκων ἀρχομένους φιλοσοφεῖν ἐξίστασθαι τοῖς 
προσήκουσι τῶν ὑπαρχόντων, ἔπειτα πάσαις ἀπο- 
ταξαμένους ταῖς τοῦ βίου φροντίσιν, ἔξω τειχῶν 
προελθόντας, ἐν μοναγρίοις καὶ κήποις τὰς δια- 
τριβὰς ποιεῖσθαι, τὰς ἐκ τῶν ἀνομοίων ἐπιμιξίας 
ἀλυσιτελεῖς καὶ βλαβερὰς εὖ εἰδότας, τῶν κατ᾽ 
ἐκεῖνο καιροῦ τοῦθ᾽, ὡς εἰκός, ἐπιτελούντων, 
ἐκθύμῳ καὶ θερμοτάτῃ πίστει τὸν προφητικὸν 
ζηλοῦν ἀσκούντων βίον. καὶ γὰρ οὖν κἀν ταῖς! 
ὁμολογουμέναις τῶν ἀποστόλων Πράξεσιν ἐμ- 
φέρεται ὅτι δὴ πάντες οἱ τῶν ἀποστόλων γνώριμοι 

1 ΤῊὴ6 διηθίρυν ἰ5 ἄπ ἴο ἐῃθ ἔαδοὲ ἐμαὶ ἴῃς Οτεοὶς 
ὙγΟΓα ΤηΔῪ τηθδῃ “ὁ Βουν θα ΟΥ̓ “ Ποδ]πρ.᾿" 
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ουδβέοτηβ ἴῃ ἃ 5 σι οὐ] «Θνν 8 τπδηποῦ. [πὶ πε ἢγθὲ 
Ῥίαοα μῈ Ῥγομηῖβεβ ποῦ ἰο σὸ θεγοπα {Π6 γα! ἴῃ ΔΠΥ 
ἀοίδι! οὐ ἰο δἀα δηγυῃίηρ οἵ Πὶ5β. οὐαὶ ἱηνθηἰίοι ἴο 
νμδὺ Β6 ψγὰβ ροίπρ ἴο τεϊαῦθ ἴῃ ὑπ ὑγεαιβε νη ΐοἢ 
6 θη ]εὰ Οπ ἐλ (Ὀπίοηιρίαίϊυε 1406 οΥ διρ- 
ρίϊαπίβ. Ἠδς ἰβδῃ βᾶγ5 ὑπαῦ ὑπθὺ δπᾶ ὑῃθ ψουιθῃ 
μὴ ποῖα σγετα οἁ]εα Τμογαρεαΐδα ἂἀπα ΤΠοτὰ- 
Ῥδυϊτίάε5, πα δηΐθιβ ἸΡΟῚ Ππ6 ΥΘαβοη ΤῸ 500} ἃ 
πᾶτηθ. [Ιὑ νὰβ ρίνεη εἰΐῆου Ὀθοδαβθ, {πὸ Ῥῃγϑίοϊδηϑ, 
Π6Ὺ το]ῖθνα ἔγοτγα ὑπ ραββίοῃβ οἵ δν]] {Π6 80]5 οὔ ὕΠοβ6 
ὙΠῸ οοὴθ ἴο ἔποιῃ δῃᾶ 50 οὔστα δηᾶ 68] {πδῖη, οὐ 

Ὀδοδυβα οἵ ὑπεὶγ ρυτα δῃᾷ βίποευβ βευνίςα  δηά 
γουϑῃΐρ οὗ ἐπε Ὀἰνίπθ. Τπὰβ 1Ὁ 15 ποῦ ὨΘΟΘΘΘΑΙΎ ἴο 
ἀἴβουβ5 αὖ Ἰδβηρὶῃ πείθου πῈ σανα ὑπϑτὰ ἐῃϊ5 ἀθβουῖρ- 
ἐΐοπ οὗ Πἰτηβ6 1, παύυγα!ν δἀαρεϊηρ' {π6 πᾶταθ ἴο ἐμ ῖν 
τη ΠΥ οὗ 16, οὐ ψνμϑῖμου ἐῃς ἢγβϑὺ Ομ 65 γθα]]ν οα]]οα 

ἐπιοιηβεῖνεβ ὑΠ|5 ἔγοσα ἐπε Ὀερὶπηΐηρ, βίποθ ὑῃ 6 {116 
οἵ ΟΠ τβεϊαπ μα ποὺ γεὺῦ Ὀβοοῖὴθ νγν61}} Κποννῖι Ἔν ουυ- 
ψΠογΘ. Αὐ δὴν ταῖς μῈ Ῥδδὺβ υγζπθββ Ἔβρθοία ἢν 
ἕο ὑπεὶν ἀραπαοησηθηὺ οἵ ργορουίυ, πα βἰαῦθβ ὑπαῦ 
ψγΠθη ὑμπον Ῥερσίπ ἴο [Ό]]ον ΡΠΠΟΒΟΡΗΥ ὑπο οἷνθ 
ἋΡ ἐμεῖν ροββθβϑίοῃβ ἴο ἐπμεὶν το] ϊοηβ, ἃπα {Π6ῃ, 
Βανίηρ θαᾶθ ἔδγανβὶὶ ἴο 411 {π6 οἂγεβ οἵ 1ἴ6, ρὸ 
ουΐθῖας [Π6 νγ8}15 ἴο τηδκα ἐπεὶν ἀνε] ]πρδ ἴῃ ἀεβοσὺβ 
ΔΗ οαβ65,2 ἴῸγ ΠῸν ἂύθ ψ}6}1 ἀὐγᾶγα ὑπαὺ ᾿η θυσοῦγβα ἃ 
ἢ ὑΠοβ6 οὗ ἀπούμου ναῦν ἰβ ἀπρτοβίαθ]α ἃπα Πδυπα- 
0], πα Ὁ νγὰβ ὑπ6 ρῬυδοίίοβ αὖ ὑπδὺ ὑἴϊτηθ, 50 1Ὁ 56 615, 

οἵ ἴποβε ψγῆο ψογα ἐπὰ5 ἰπἰἐἰαϊθα ἕο δπιαϊαΐα {πα 116 
οὗ {πΠ6 Ῥυόορῃθίβ ἴῃ ζϑαϊουθ ἃπα νγαυτὰ ἴα ἢ. ΕῸΥ 
Ἔδνθη ἱπ {πΠ6 οαποηΐίοαὶ Αοἰβ οὗ {π6 Αροβί!θβ Ὁ 15 
τοϊαιθα ἐπαῦ 411 {π6 δοαυδίπίαποθβ οὗ {π6 ΑΡροβίϊθϑ 

2. Ταϊογα! νυν “ ραγάθη5.᾽ 
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τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις διαπιπράσκοντες 
Αοίβ4,34.35 ἐμέριζον ἅπασιν καθ᾽ ὃ ἂν τις “χρείαν εἶχεν, ὡς 

μηδὲ εἶναί τινα ἐνδεῇ παρ᾽ αὐτοῖς" ὅσοι γοῦν 
κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον, ὡς ὁ λόγος 
φησίν, πωλοῦντες ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν πιπρα- 
σκομένων, ἐτίθεσάν τε παρὰ τοὺς πόδας. τῶν 
ἀποστόλων, ὥστε διαδίδοσθαι ἑκάστῳ καθ᾽ ὅτι ἄν 
τις χρείαν εἶχεν. 

Τὰ παραπλήσια δὲ τούτοις μαρτυρήσας τοῖς Ἴ 
δηλουμένοις ὁ Φίλων συλλαβαῖς αὐταῖς. ἐπιφέρει 

ῬΊΙΟ, Ρ. 474, λέγων" ᾿ “πολλαχοῦ μὲν οὖν τῆς οἰκουμένης ἐστὶν 
τὰς τὸ γένος" ἔδει γὰρ ἀγαθοῦ τελείου μετασχεῖν καὶ 

τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν βάρβαρον" πλεονάζει δ᾽ ἐν 
Αἰγύπτῳ καθ᾽ ἕκαστον τῶν ἐπικαλουμένων 
νομῶν καὶ μάλιστα περὶ τὴν ᾿Αλεξάνδρειαν. οἱ δὲ 8 
πανταχόθεν ἄριστοι, καθάπερ εἰς πατρίδα θερα- 
πευτῶν, ἀποικίαν στέλλονται πρός τι χωρίον 
ἐπιτηδειότατον, ὅπερ ἐστὶν ὑπὲρ λίμνης Μαρείας 
κείμενον ἐπὶ γεωλόφου χθαμαλωτέρου, σφόδρα 
εὐκαίρως ἀσφαλείας τε ἕνεκα καὶ ἀἁ ἀέρος εὐκρασίας 
εἶθ᾽ ἑξῆς τὰς οἰκήσεις αὐτῶν ὁποῖαί τινες ἦσαν 9 
διαγράψας, περὶ τῶν κατὰ “χώραν ἐκκλησιῶν ταῦτά 

ῬΠ]ο, Ρ. 41, φησιν" “ἐν ἑκάστῃ δὲ οἰκίᾳ ἐστὶν οἴκημα ἱερὸν 
ρθε ὃ καλεῖται. σεμνεῖον καὶ μοναστήριον, ἐν ᾧ μο- 

νούμενοι τὰ τοῦ σεμνοῦ βίου μυστήρια τελοῦνται, 
μηδὲν εἰσκομίζοντες, μὴ ποτόν, μὴ σιτίον, μηδέ 
τι τῶν ἄλλων ὅσα πρὸς τὰς τοῦ σώματος χρείας 
ἀναγκαῖα, ἀλλὰ ̓ νόμους καὶ λόγια θεσπισθέντα διὰ 
προφητῶν καὶ ὕμνους καὶ τἄλλα οἷς ἐ ἐπιστήμη καὶ 
εὐσέβεια συναύξονται καὶ τελειοῦνται. 

Καὶ μεθ᾽ ἕτερά φησιν" 
“Τὸ δ᾽ ἐξ ἑωθινοῦ μέχρις ἑσπέρας διάστημα Τί 
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ἘΟΟΙ ΕΒΙΑΒΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, 11. χνη. 6-10 

5014 ἐποῖν ροοᾶβθ ἀπ ροββθββίομβ ἀπᾶ αἰνί θα ἐμθυι 
ἴο 411 δοοουαϊπρ' ἃ5 ΔΏγομθ ἢδᾷ πϑεᾶ 80 ἐπαῦ ποπο 
γγᾺ8 ἴῃ ψγδηῦ διηοηρ' ἔπ6η; ἃηα 85 ἸΠΔΠΥ͂ ἃ5. ΘΓ 
ῬΟΒΒΘββΟΥ5 οὗ ἰδ π8 οὐ Πουβ65, 580 ὅΠ6 βίουγυ 5808, 5014 
ἔμθια ἀηα Ὀγουρῃῦ ἐπα ρυῖοα οἵ ψῇῃαῦ πᾶ θδϑθη βο]ά 
δα Ἰαία 1Ὁ αὐ ἐῃς ἔδει οἵ πῈὸ Αροβέϊθβϑ, 580 παῖ 1ὐ 
τηϊρηῦ 6 αἰνί4εα ἴο 689 δοοουαϊπρ' 85 Δὴγ Παᾶ πεεᾶ. 

Τὸ ργδοίϊοεϑ κ᾿ ὑῃοβαὲ βίο παν θθθη τοϊαϊθα 
ῬΏΠῸ Ὀδαγβ υυϊδπθββ ἀπά οοπείπιιθβ ἰπ ἐπα ἐὉ]ονίηρ, 
γγΟΥάβ : “ὙΠῈ τᾶοα 5 ἔουπα ἰπ ΤὩΔΠΥ Ρΐδοθβ ἴῃ 
ἐῃθ ψγου]Ἱᾶ, ἔου ἰδ νγὰβ τἱρῃῦ ἐπαὲ θοΐῃ ατεθοθ δπα 
θαυ αυίβη 5ῃου]α 5ῃᾶγε ἴῃ ρεογίεοὶ ροοᾶ, Ῥαῦ 1 
ΔθουΠαΒ ἴῃ ΕἸργρῦ ἴῃ δβδοὴ οὔ {Π6 50-641164 ποιηθ5 ἀπ 
ΘΒΡΘΟΙΠγ ἁγτουπα ΑἸθχαπᾶνία. ΤῊ πορ]οοὺ ἔτοπὶ 
ΘΥΕΥῪ ΤΈΡΊΟΙ 56 Πα ἃ ΘΟΙΟΗΥ ἴο ἃ αἰδύγοι νγν6}} βυϊθα 
ον. ἐπεῖν ρύγροβθ, δἂ5 ὑποιρὴ Ὁ ψχετα ἐπ6 ἰαπᾶ οὗ {πῸ 
ΤΠογαρουΐαθ. ΤῊΪΐ5 αἰδίυοὺ 15. δἰθααῖθα ἄρον [,α]τα 
Μαγεία 1 οὴ ἃ ἴονν Η1]], νευῦν οοπνθηϊθηΐ ον 15 βαξδίν 
8ηα ἐπ6 ἐειηρογαΐθποθθθ οἵ ἐπε οἰϊπηαΐθ.᾿᾿ Ηδ ἐπεη 
8065 ὁ ἴο ἀδββουῦρα τπ6 παίατα οὗ πεῖν ἀνθ] ηρο, 
ἈΠ 5805 Τῃϊ5. ἀθοιὺ ὅπ 6 σμυγοῃ 65 ἴῃ ναγίουιβ αἰδυγίοῦβ : 
“Τὴ βοὴ Βουβα ἔπογα ἰ5 ἃ βδογεᾶ ἀνθ] ηρ ΒΟ ἰ5 
οΔ]16α “ἃ βδποῦιιδυυ Δ ηα τηοπδβίθυυ, ἴῃ σνῃΐο ἢ ὑΠ6Ὺ 
φο]θργαΐθ ἴπ βθοϊ βίο ἐπ τηγϑίθυϊεθ οὐ ὑπ6 βδογϑά 
1ῆδ, ἀπα Ὀγίπρ' ποἰῃΐηρ ἰηΐο 1δ, οἰτπου ἀὐΐηῖκ οὐ Γοοα 
ΟΥ̓́ΔΗΥ͂ οἵ {ῃ6 οὔπου ἐπΐπρϑθ ΠΘοΘσβθασΎ ἴον ΡΟ πεαάϑ, 
Ῥαυΐ Ιανν ἀπά ᾿ἱπϑρίγθα οὐδο]65 σίνεη ὈΥ ἐπα ρυόρῃοὶβ 
Δα Ὠγταηβ ἃπα οὐμοὺ ἐπίπρο ὈγῪ ψῃῖο ἢ Κπον]εᾶρα 
δΔηα γα] ρου 16 ἱπούθαβθα δῃα ρεγξεοϊεα." Απά 
ξαστμου οὴ ἢ6 βαγ5: “ΤΠ6 ψΠ0]6 ρευϊοά ἔγτοτη ἄδυγῃ 

1 Μοῖο οἴϊοη Κποόνη 858 [Κὸ Μαχζθοίϊ5, ἃ {{Π6 βου οὗ 
ΑἸοχαπανία. 
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ῬΏΙο, Ρ. 476, 
2-ὃ 

ΕΠΒΕΒΙῸΒ 

σύμπαν αὐτοῖς ἐστιν ἄσκησις. ἐντυγχάνοντες γὰρ 
τοῖς ἱεροῖς γράμμασιν φιλοσοφοῦσιν τὴν πάτριον 
φιλοσοφίαν ἀλληγοροῦντες, ἐπειδὴ σύμβολα τὰ 
τῆς ῥητῆς ἑρμηνείας νομίζουσιν ἀποκεκρυμμένης 
φύσεως, ἐν ὑπονοίαις δηλουμένης. ἔστι δ᾽ αὐτοῖς 1 
καὶ συγγράμματα παλαιῶν ἀνδρῶν, οἱ τῆς αἱρέ- 
σεως αὐτῶν ἀρχηγέται γενόμενοι, πολλὰ μνημεῖα 
τῆς ἐν τοῖς ἀλληγορουμένοις ἰδέας ἀπέλιπον, οἷς 
καθάπερ τισὶν ἀρχετύποις χρώμενοι μιμοῦνται τῆς 

Α ΄ προαιρέσεως τὸν τρόπον." 
Ταῦτα μὲν οὖν ἔοικεν εἰρῆσθαι τῷ ἀνδρὶ τὰς 

ἱερὰς ἐξηγουμένων αὐτῶν ἐπακροασαμένῳ γραφάς, 
τάχα δ᾽ εἰκός, ἅ φησιν ἀρχαίων παρ᾽ αὐτοῖς εἶναι 
συγγράμματα, εὐαγγέλια καὶ τὰς τῶν ἀποστόλων 
γραφὰς διηγήσεις τέ τινας κατὰ τὸ εἰκὸς τῶν 
πάλαι προφητῶν ἑρμηνευτικάς, ὁποίας ἥ τε πρὸς 
Ἑβραίους καὶ ἄλλαι πλείους τοῦ Ἰ]αύλου περι- 
ἔχουσιν ἐπιστολαί, ταῦτ᾽ εἶναι. εἶτα πάλιν ἑξῆς 
περὶ τοῦ νέους αὐτοὺς ποιεῖσθαι ψαλμοὺς οὕτως 
γράφει" “ὥστ᾽ οὐ θεωροῦσι μόνον, ἀλλὰ καὶ 
ποιοῦσιν ἄσματα καὶ ὕμνους εἰς τὸν θεὸν διὰ 
παντοίων μέτρων καὶ μελῶν ἀριθμοῖς σεμνοτέροις 
ἀναγκαίως χαράσσοντες.᾽ 
Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα περὶ ὧν ὃ λόγος, ἐν] 

ταὐτῷ διέξεισιν, ἐκεῖνα δ᾽ ἀναγκαῖον ἐφάνη δεῖν 
ἀναλέξασθαι, δι ὧν τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς ἀγωγῆς ὑποτίθεται. εἰ δέ τῳ] 
μὴ δοκεῖ τὰ εἰρημένα ἴδια εἶναι τῆς κατὰ τὸ 
εὐαγγέλιον πολιτείας, δύνασθαι δὲ καὶ ἄλλοις 
παρὰ τοὺς δεδηλωμένους ἁρμόττειν, πειθέσθω κἂν 
ἀπὸ τῶν ἑξῆς αὐτοῦ φωνῶν, ἐν αἷς ἀναμφ- 
ἤριστον, εἰ εὐγνωμονοίη, κομίσεται τὴν περὶ τοῦδε 
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ἕο δνθ ἴ5 ἴογ ὑῃδπὶ ἃ το] ρίουβ Ὄχθυοῖβα ἢ Π6Ὺ βίυαν 
16 βϑουβα βοιϊρέισοβ δῃᾷ ὄδχρουπᾷ {πεῖν παιίομπαὶ 
ῬὨΠΟΘΟΡΗΥ ὈΥ ΔΙΠΘροΥΥ, ἔου ὑπ ν τοραγα ὑπὸ Πἰογὰ] 
Ἰηξενρυθίαἑίομ ἃ5. Βυτηθο] 6. οὗἨ ἃ δοποθαθα τϑα]ν 
ἰπαϊοαίθα ἰπ ψηὰῦ ἰ5 Ῥεπθαῖῃ ἐπα βυίαδοθ. ὍΠΟΥ 
ἤανθ αἰδὸ βοῖὴθ υυηρβ οὗ τηθη οὗ οἱᾶ, ψῆῃὸ νγεῦα 

Ἐῃ8 ἔουπάουβ οὗ πεῖν βϑοῦ, ψῆο 16 δ τπδ ΠΥ ταθπιουΐ]8 
᾿ οὗ 1Π6 τηθδηΐηρ' ΔΙ] ρου Πν ἐχρουπᾶεβά, ψΒῖοἢ Π6Ὺ 

156. ἃ8 τηο46]5 Πα ΘΟρΡΥ ἐπμεῖν τηθἐποά οὗ ἐγεαϊπηθηΐ. 
ΤῊϊ5 βθθιηβ ἕο ἢᾶνε θθ6θὴ βαίαᾷ ὈΥ ἃ τηδ ψηο Πδά 

Ἰιβύθπϑα ἕο ἐπεὶ ἜἼχροβί οπβ οὗ [Π6 βδογθᾷ βουιρίυτθϑ, 
δηα 10 15 Ῥευῃδρβ ργόθ 40 ]6 ἐπα ὑπ6 υυϊθηρθ οὗ ταθῃ 
οἵ οἱα, ψῃ οι μΘ 58 γ5 ΜΟΥ οαπᾶ διηοηρ' ὑΠ θη, ὑγῈ Ὲ 

1π6 Θοβρεῖὶς, {πΠ6 νυ τπρα οὗ τη6 Αροβίϊθβ, ἀπ βοιὴθδ 

Θχροβί ομβ οἵ ρυορῃδῖς αἴθε ἔπ6 ταϑηποὺ οἵ {Π6 
διιοθηὗθ, ΒΌΘ ἢ ἃ8 δ1Ὲ ἴῃ {πΠῸ Ερίϑε]α ἴο {π6 Ηθργανβ 
8Πα τηϑ ΠΥ οὐμου οὗ ἐπα δορί βε]εβ οὔ Ῥαὰ]. Ηδ ἔμδθη 
8065 ὁ5. ἴο νυυϊξα ὑπιι5 ἀρουὺῦ {πεῖν σοτηροβι οι οὗ πον 
ῬὈβδίτηβ : “50. ὑπαῦ ὕπΠθῪ ποῦ ΟΠΪΥ οοπίεοιηρίαία Ὀυΐ 
ΤΉΔ ΚΘ ΒΟΠΡΒ ἃΠπ4 ἢγτηπβ ἴο σα ἴῃ 8}} Κὶπάβ οἵ τηδῦγεβ 
Δα γτηθ]οα 65, ὑπουρὴ ὑπο Ῥδϑυξογσοθ δυταηρα ὑἤθιη 

ἴῃ {Π6 τηογ6 βδογεα τη θϑϑαγ65.᾿ 
Ης ἀϊδβουββεθ ΤΔΗΥ οὗμοὺ Ῥοϊπίβ 85. γ76}} ἴῃ {ΠῸ 

ΒΔΙὴ6 Ῥοοῖς, θαὺ 1Ὁ βΘΘειηθα ΠΘΟΘΘΒΑΥΎ ἴο δηυτηθίαΐθ 
ἔῃοβα Ὁ μοὶ {πε οπαγδοξοχίϑυϊοβ οὗ {π6 116 οὗ τῆς 
ΟΒυγοἢ ἀγα Ἔχ  εά ; θαΐ 1 ἀῆγοπα ἀουδὺ ὑπαὺ ψῃδΐ 

ἢὰβΒ Ῥθθηὴ βαϊᾷ 5 Ῥϑοι δῦ ἴο 116 δοοογταϊπηρ ἴο {ῃ6 
5Ρ6], ἀπα ἐπίπκ ἐπαῦ 1 οδη ὈῈ Δρρ δα ἴο οὐπϑιβ 
Βεβίαθϑ ἔμοβα ἱπαϊοαίεά, Ἰδὲ πίστη θ6 Ῥευβυδαβα Ὀγ {πε 
ξο]Π]Πονγίηρ νογᾶβ οὐ ῬΏΠοΟ ἴῃ ψ μΐοῃ μ6 Ψ}1] ἤπηά, 1 6 

Βα ἔαϊν, ἱπᾶϊθραΐαθ]ε ἐθϑυϊπμομυ οὐ ὑπ|8 ροϊπῦ. Ηδ 
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ῬΆΠΟ, Ὁ, 476, μαρτυρίαν. ὶ γράφει γὰρ ὧδε: “Ὧ ἐγκράτειαν δ᾽ 
ὥσπερ τινὰ θεμέλιον προκαταβαλλόμενοι τῇ 
ψυχῇ, τὰς ἄλλας ἐποικοδομοῦσιν ἀρετάς. σιτίον 
ἢ ποτὸν οὐδεὶς ἂν αὐτῶν προσενέγκαιτο πρὸ 
ἡλίου δύσεως, ἐπεὶ τὸ μὲν φιλοσοφεῖν ἄξιον 
φωτὸς κρίνουσιν εἶναι, σκότους δὲ τὰς τοῦ 
σώματος ἀνάγκας: ὅθεν τῷ μὲν ἡμέραν, ταῖς δὲ 
νυκτὸς «βραχύ τι μέρος ἔνειμαν. ἔνιοι δὲ καὶ διὰ, 
τριῶν ἡμερῶν ὑπομιμνήσκονται τροφῆς, οἷς πλείων 
ὁ πόθος ἐπιστήμης ἐνίδρυται, τινὲς δὲ οὕτως 
ἐνευφραίνονται καὶ τρυφῶσιν ὑπὸ σοφίας ἑστιώ- 
μενοι πλουσίως καὶ ἀφθόνως τὰ δόγματα χορη- 
γούσης, ὡς καὶ πρὸς διπλασίονα χρόνον ἀντέχειν 
καὶ μόγις δι’ ἕξ ἡμερῶν ἀπογεύεσθαι τροφῆς 
ἀναγκαίας, ἐθισθέντες. 
Ταύτας τοῦ Φίλωνος σαφεῖς καὶ ἀναντιρρήτους 

περὶ τῶν καθ᾽ ἡμᾶς ὑπάρχειν ἡγούμεθα λέξεις. 
εἰ δ᾽ ἐπὶ τούτοις ἀντιλέγων τις ἔτι σκληρύνοιτο, 
καὶ οὗτος ἀπαλλαττέσθω τῆς δυσπιστίας, ἐναργε- 
στέραις πειθαρχῶν ἀποδείξεσιν, ἃς οὐ παρά τισιν 
ἢ μόνῃ τῇ Χριστιανῶν εὑρεῖν ἔνεστιν κατὰ τὸ 

Ῥιο, ν. 489, εὐαγγέλιον θρῃσκείᾳ. φησὶν γὰρ τοῖς περὶ ὧν ὁ 
ἘΝ λόγος καὶ γυναῖκας συνεῖναι, ὧν αἱ πλεῖσται γηρα- 

λέαι παρθένοι τυγχάνουσιν, ᾿ τὴν ἁγνείαν οὐκ 
ἀνάγκῃ, καθάπερ ἔ ἔνιαι τῶν παρ᾽ Ἕλλησιν ἡ ἱερειῶν, 
φυλάξασαι μᾶλλον ἢ καθ᾽ ἑκούσιον γνώμην, διὰ 
ζῆλον καὶ πόθον σοφίας, ἧ συμβιοῦν σπουδά- 
σασαι τῶν περὶ τὸ σῶμα ἡδονῶν ἠλόγησαν, οὐ 
θνητῶν ἐκγόνων, ἀλλ᾽ ἀθανάτων ὀρεχθεῖσαι, ἃ 
μόνη τίκτειν ἀφ᾽ ἑαυτῆς οἵα τέ ἐστιν ἡ θεοφιλὴς 
ψυχή. εἶθ᾽ ὑποκαταβάς, ἐμφαντικώτερον ἐκτίθε- 

Ῥηῆο, ».488, ται ταῦτα" “᾿ αἱ δ᾽ ἐξηγήσεις τῶν ἱερῶν γραμμάτων 
49.48ι,1 Ο κῸ 
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νΥϊ 65. ὅπῃ : ““Ἡανίηρ' Ἰαϊᾷ ἄονγη ἴον ὅπε βοὰ] οοη- 
ἐἴηθῆσοα 85 ἃ ουπαδίϊοη ἔπογ Ρυ]α ἐπ οὐπεὺ νἰτῦπιο5 
οἡ ἴδ. Νοπα οἵ ἔπεπὶ νου ἰακα οοα οὐ ἀτίηκ 
Ὀαδίουθ βυπβαῖ, ἔον ἐθπον ὑμίηκ ἐπαὶ ΡΠ ΠΟβορην 46- 
ΒΘΙν 65. ὅπΠ6 ἀν] ρηῦ δηα {πΠῸ πϑοθϑϑι θα οὐ {π6Ὸὸ θοᾶν 
ἀδυκαιθθ5 ; ἔου ὉΠῖ5 γθάβοι ὑΠπ6Ὺ Α]]οὐ {π6Ὸ6 ἀν ἴο πε 
ὉΠ6, ἃΠΑ ἃ 5118}} ρατὶ οὔ ὅπῈὸ πίρῃῦ ἴο πῸ οὐπουβ, 
ϑόοῦηλθ οἵ ἔπεα περ]θοὶ ἔοοα ἔου ἔῆγεθ ἄδγβ ἴον ὑπ 
ϑυθδΐ ἰονγε οἵ Κπου]εᾶρσε ἀννο]]Ππρ' ἴῃ ὑΠ δια, ἀπ βουηα 
50 ἀδΠρηὐ ἀπά Ἰαχυτίαϊα ἴῃ {Π6 θαπαποὶ οἵ ἀοοίτίπε, 
80 ΤΊ ΟἢΪν ἀπ ἀπρυυπαρίηρ]ν ργοϑι θα ον ον Ὀγ νψίβαομῃ, 

ὑπαῦ ὑπαν αρϑίαϊη ἴου ὑνίοθ ὑμπαὺ {ΐϊηθ, πα γα 

δοσυΒεοΙηΘα ΒΟδΥ αν ἴο ἰαϑίθ ΠπΘΟΌββαΥΎῪ ἰδοα ΘνΕΙῪ 
βὶχ ἀδυϑ5.᾿ 
γε {πῖπκ ἐμπαῦ ἔπθθε ψογᾶβ οἵ ῬΉΪοΟ ἀὐὲ οἶθαν δᾶ 

᾿πα!θραα]ν τοῖα ἴο οὔτ οοτητηπηΐοη. Βαΐ 1 δου 
ὙΠ18. δῆγοπα ομϑυϊπανοϊν ἄδην ἰὺ ἰοὺ Πΐτη θὲ οοη- 
νευϊεα ἤουτη ἢβ βοθρύϊοϊβπη ἃπα θὲ ρευβυδάθα ὈῪ 
ΟἸδαγου ἱπαϊοαύομβ Ποῦ οαπποὺ 6 θυπα διηοηρ' 
ΔΏΥ͂, 5ᾶν 6 ΟΠἾΪΥ ἴῃ ὑπ σγουϑῃρ οὗ ΟΠ γι ϑυϊδηβ δοοογαϊηρ' 
ἴο ἐπθ ὅοβρεὶ. ον ῬΉΠο βὰγ8 ἐπαῦὺῦ ψοπλθη ὈΘ]οπρ' 
αἶδο ἴα ὑποβα ὑπ οὺ αἰβουββίοι ἀπα ἐπδαὺ πιοϑὺ οὗ ὑποῖὰ 
Υ6 ἀρεα νυἱγρὶπθ ψηο Καρὺ ὑπεῖν ομαβυϊν του ΠΟ 
ΘοΙΩΡυ βίο, Πα βοπλα οὗἩ {πΠ6 ρυίθϑύθϑθθεβ διηοηρ ἐπα 
ατεεῖκϑ, θαῦ ταῦμου ἔοι νοϊαηΐαυυ ορὶ πίοη, ἸπΌτα Ζ68] 
ΔΗ γοαυπΐηρ ἴον υυϊδάουα, υἱτ ῃΐοἢ παν ἀεδίτεα 
ἴο Ἰἴνθ, δῃα ραϊὰ πὸ αὐϊθηϊίοη ἕο Ῥοα ΠΥ Ὀ]Θαβαγα8, 

Ἰοπρίηρ ποὺ [ῸΓ τηογίδὶ θα ἔου ἱτητηοσῦαὶ οἢΠ] ται, 
ΠΟΙ ΟἾΪΥ {πε βοὺ] ἐπαῦ Ἰονεβ θα ἰ5. φᾶρδθ]α οὗ 
Ῥεδυΐηρ οἵ ἴ561. Ηδ {πδη Ῥγοοθθαβ ἴο δχρουπηά 
{Π|5 τηογα οἰθαυγ. “ὋΒαῦ. πΠ6 ἱπτευρυθίαυομβ οὗ {ΠῸ 
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’ὔ . - δ μῬ, “ 5 5 ,ὔ “ 

γίνονται αὐτοῖς δι᾿ ὑπονοιῶν ἐν ἀλληγορίαις. ἅπα- 
σα γὰρ ἡ νομοθεσία δοκεῖ τοῖς ἀνδράσι τούτοις 
ἐοικέναι ζῴῳ καὶ σῶμα μὲν ἔχειν τὰς ῥητὰς δια- 

’ὔ ῚῚ ἿΝ Ὶ ϑ ,ὔ -“ ,ὔ 

τάξεις, ψυχὴν δὲ τὸν ἐναποκείμενον ταῖς λέξεσιν 
ἀόρατον νοῦν, ὃν ἤρξατο διαφερόντως ἡ οἰκία 
αὕτη θεωρεῖν, ὡς διὰ κατόπτρου τῶν ὀνομά- 
των ἐξαίσια κάλλη νοημάτων ἐμφαινόμενα κατ- 
ιδοῦσα.᾽᾽ 

Τί ὃ -“ ͵ὔ Ε] λέ Ἁ ϑ. “πὶ 5 Α ἦ 

ἰ δεῖ τούτοις ἐπιλέγειν τὰς ἐπὶ ταὐτὸν συν-: 
͵ὔ ᾿Ὶ Ἁ 5. Α 5 -“ 5. Α » ὄδους καὶ τὰς ἰδίᾳ μὲν ἀνδρῶν, ἰδίᾳ δὲ γυναικῶν 
» ᾽ “"»Ρ Ἁ Ἁ Ἁ ᾽ » "» Ὶ ἐν ταὐτῷ διατριβὰς καὶ τὰς ἐξ ἔθους ἔτι καὶ 
νῦν πρὸς ἡμῶν ἐπιτελουμένας ἀσκήσεις, ἃς δια- 
φερόντως κατὰ τὴν τοῦ σωτηρίου πάθους ἑορτὴν 
ἐν ἀσιτίαις καὶ διανυκτερεύσεσιν προσοχαῖς τε 

“ “ ᾽ 

τῶν θείων λόγων ἐκτελεῖν εἰώθαμεν, ἅπερ ἐπ᾽: 
ἀκριβέστερον αὐτὸν ὃν καὶ εἰς δεῦρο τετήρηται 
παρὰ μόνοις ἡμῖν τρόπον ἐπισημηνάμενος ὁ 
ὃ λ θ Ὶ » Ἁ »" ἰδί “ὃ -“"Ἢ ᾿Ὶ 

ηλωθεὶς ἀνὴρ τῇ ἰδίᾳ παρέδωκεν γραφῇ, τὰς 
“- -“ Α ᾽ 

τῆς μεγάλης ἑορτῆς παννυχίδας καὶ τὰς ἐν ταύ- 
᾽ Α 

ταις ἀσκήσεις τούς τε λέγεσθαι εἰωθότας πρὸς 
“- “ ᾿ ᾿ 

ἡμῶν ὕμνους ἱστορῶν, καὶ ὡς ἑνὸς μετὰ ῥυθμοῦ 
« 

κοσμίως ἐπιψάλλοντος οἱ λοιποὶ καθ᾽ ἡσυχίαν 
ἀκροώμενοι τῶν ὕμνων τὰ ἀκροτελεύτια συνεξ- 
ηχοῦσιν, ὅπως τε κατὰ τὰς δεδηλωμένας ἡμέρας 

“- Α ᾽ὔ’; 

ἐπὶ στιβάδων χαμευνοῦντες οἴνου μὲν τὸ παρά- 
-“ ΕῚ 3 

παν, ὡς αὐτοῖς ῥήμασιν ἀνέγραψεν, οὐδ᾽ ἀπο- 
᾽ 3 Ε] ἠδὲ - ᾽ ,’ὔ ’ὔ ὑδ δὲ 

γεύονται, ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν ἐναίμων τινός, ὕδωρ δὲ 
-" Ὶ 5 

μόνον αὐτοῖς ἐστι ποτόν, καὶ προσόψημα μετ 
,ὔ 

ἄρτου ἅλες καὶ ὕσσωπον. πρὸς τούτοις γράφει: 
“- -“- Ε] 

τὸν τῆς προστασίας τρόπον τῶν τὰς ἐκκλησια- 
στικὰς λειτουργίας ἐγκεχειρισμένων διακονίας τε 
καὶ τὰς ἐπὶ πᾶσιν ἀνωτάτω τῆς ἐπισκοπῆς προ- 
154. 
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ἘΟΟΙ ΞΕ ΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ἨΙΒΤΟΒΎΥ, 11. χνιι. 90-28 

ΒΟΥ α βουϊρίατεθ ἅτε οίνθη ἔπθηὶ ἢρυτναϊ νον ἰπ 
ΔΙΠΘροΥθβ, ἴῸΥ ὅΠ6 ἡ ΠΟ]6 Ἰανν βθθῖὴβ ἴο ἔπ 686 τηθῃ ἴο 
6 Ππκὸ ἃ Ἰἰνίηρ Βεΐμρ ; [Ὁ ἃ ῬοΟαῪ ἰδ Πα5 {π6 βρόκθη 
Ῥιδοθρίβ, θαὺ ἴῸγ ἃ 5οὰ] {Π6 ᾿ηνίβῖ0]6. πυϊπα ἀπά οϑυ]υ- 
ἱπηρ ὑῃ6 νγογάβ ; δπα ἴδ ἰβ. Π|8 νῃ ἢ. {Π|5 βεοῦ Πδ5 
Ῥεραη Θβρθοῖα!]ν ἴο οοπίοιηρίαῖθ, 50 ὑμπαῦ ἴῃ ἐπα 
ΤΑΪΥΤΟΥ οὗ {πΠ6Ὸ ψογὰβ. 10 5665 τηδηϊοοῦθα βϑαγραββίπρ' 
Ῥεδαΐν οὔ ὑπουρπ!.᾿᾽ 

ὙΥαΐὺ πεϑὰ 15 ἔπευε ἴο δα ἕο ἐῃϊ5 ἃ ἀδβουρίϊοη οὗ 
ὑπεῖν τηθοίϊηρθ, ἃπά οὗ ον {π6 τηθη Ἶἷνα βθραγδίθ]ν 
8:ηα 1Π6 νγουλθη βαραγαίεὶν ἴῃ ἐπα βᾶῖηθ ρΪδοθ, δπᾷ οὗ 
ἔΠ6. ουβίουηιὙ Θχουοῖβοβ ΠΟ ἀγ6 501] σα] Ὀγαίθα 
ΔΙΠΟΠΡ' τι8, Ῥᾶυ Ιου] αυν ποθ νη οἢ γα γα δοουβ- 
ἐοιηθα ἰο οεϊθγαῖθ δ ἐπε ἔδεαβὺ οἵ ἴῃς Ῥαββίοῃ. οὗ 
ἐῃ6 ϑανίοιν ὈγῪ δρϑυύϊπομπος τόσα [οοα ἃπα νἱρῖ]5. ἃπα 
αὐϊοδηϊίοη ἕο ἐπΠ6 ψογὰ οἵ ἀοα ἢ Τηα νυῖδου γοΐοσγεα 
ἰο Πᾶὰθ ρίνθῃ ἴἰπ Πΐβ οὐῃι νυ τπρ ἃ ἀδβουιρύϊοι οὗ 
ἘΠιῖθ, ὑνμ] ἢ Θχδοῦν ἀργυθθ5 ἢ Π6 τη ΠΟΥ ὙΠ ΙΟἢ 15 
50] οὈβουνεα ὈΥ 5 ἃπα ὈΥ τ18 ἃἴοπα; 6 τοϊαΐθϑ 
ἴῃς νἱρῖϊς ἕο ἐπε θηὐϊίγε πίρηῦ οὔ {π6Ὸ σγυθαὺ ἔδαβῦ, 
84 {πΠ6 δχϑγοῖβθϑ ἀασίπρ' ἔΠθτη, πα {Π6 Πγπληβ  ΒΙΟῊ 
γγ6 δἃγΥ6 δοουβίοιηδα ἴο γϑοῖΐθ, ἀπ ἤονν ψγῃ 116 οὴ6 

βίηρβ Υδρ]Υν ἢ οδάσδποθ, {πῃ6 τοϑῦ ᾿ἰβδίθη ἴῃ 
5|Π6πο6 πᾶ Ἰοΐῃ ἴῃ βἰηρίηρ ΟἾΪΥ {πΠ6 τοίταϊη οὗ {8 
Ἡγτηηβ, ἃπΠα πον οπ βίαϊθα ἀδὺβ ΤΠ6ΥῪ 5'θθρ οὴ {πε 
ϑτουῃᾷ οἡ βίγαν, πον ΤΠ6Υ σοιηρ] οἴου γϑῖγαϊη ἔγΌσα 
γγΐηθ, 88 Π6 δχρυύθϑϑὶν ϑίαΐθβ, ἃπα ἔγοτη 411 Κίπᾶς οἵ 

Πδ5ῃ, αὐἱηϊκίηρ ΟὨΪῪ νγαΐθυ δ Πα τβῖηρ' 5810 ἃπα ἤγϑβορ 
ἴο βϑεάβοῃ ὑμεῖν θγεδα. [Ι͂ἢ δαἀαϊίίοη ἴο {Π|5 ἢ6 νυυϊδθϑ 
οὗ {πε οτᾶδι οὗ ργβοδεάθποε οὗ ὕποβθ γῇῆο πᾶνε θθδη 
δρροϊηξβα ἴο {π6 βϑυνῖοθ οὗ τπη6 Ομυτοῃ, Ροίῃ ἴο ἐπα 

ἀϊασοοπαῖε δἀπᾶ ἴο {πΠ6 ϑιρυθιιδου οὗ πε δρίβοοραΐε 
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ΕΌΒΈΒΙΤΙΒ 

εδρίας. τούτων δ᾽ ὅτῳ πόθος ἔνεστι τῆς ἀκρι- 
βοῦς ἐπιστάσεως, μάθοι ἂν ἐκ τῆς δηλωθείσης 
τοῦ ἀνδρὸς ἑ ἱστορίας" ὅτι δὲ τοὺς πρώτους κήρυκας 
τῆς κατὰ τὸ εὐαγγέλιον διδασκαλίας τά τε ἀρ- 
χῆθεν πρὸς τῶν ἀποστόλων ἔθη παραδεδομένα 
καταλαβὼν ὁ Φίλων ταῦτ᾽ ἔγραφεν, παντί τῳ δῆλον. 
ΧΥΠΙ. Πολύς γε μὴν τῷ λόγῳ καὶ πλατὺς ταῖς 

διανοίαις, ὑψηλός τε ὧν καὶ μετέωρος ἐν ταῖς εἰς 
τὰς θείας γραφὰς θεωρίαις γεγενημένος, ποικίλην 
καὶ πολύτροπον τῶν ἱερῶν “λόγων πεποίηται τὴν 
ὑφήγησιν, τοῦτο μὲν εἱρμῷ καὶ ἀκολουθίᾳ τὴν 
τῶν εἰς τὴν Γένεσιν διεξελθὼν πραγματείαν ἐν 
οἷς ἐπέγραψεν Νόμων ἱερῶν ἀλληγορίας, τοῦτο 
δὲ κατὰ μέρος διαστολὰς κεφαλαίων τῶν ἐν ταῖς 
γραφαῖς ζητουμένων ἐπιστάσεις τε καὶ διαλύσεις 
πεποιημένος ἐν οἷς καὶ αὐτοῖς καταλλήλως Τῶν, 
ἐν Τενέσει καὶ τῶν ἐν ᾿Εξαγωγῇ ζητημάτων καὶ 
λύσεων τέθειται τὴν ἐπιγραφήν. ἔστι αὐτῷ 
παρὰ ταῦτα προβλημάτων τινῶν ἰδίως πεπονημένα 
σπουδάσματα, οἷά ἐστι τὰ Περὶ γεωργίας δύο, 
καὶ τὰ Περὶ μέθης τοσαῦτα, καὶ ἄλλα ἄττα δια- 
φόρου καὶ οἰκείας ἐπιγραφῆς ἠξιωμένα, οἷος ὁ 
Περὶ ὧν νήψας ὁ νοῦς εὔχεται καὶ καταρᾶται 
καὶ Περὶ συγχύσεως τῶν. διαλέκτων, καὶ ὁ Περὶ 
φυγῆς καὶ εὑρέσεως, καὶ ὁ Περὶ τῆς πρὸς τὰ 
παιδεύματα συνόδου, ἸΤερί. τε τοῦ τίς ὁ τῶν θείων 
ἐστὶ κληρονόμος ἢ ἸΤερὶ τῆς εἰς τὰ ἴσα καὶ ἐναντία 
τομῆς, καὶ ἔτι τὸ ἸΠερὶ τῶν τριῶν ἀρετῶν ἃς σὺν 
ἄλλαις ἀνέγραψεν Μωυσῆς, πρὸς τούτοις ὁ Περὶ. 
τῶν μετονομαζομένων καὶ ὧν ἕνεκα μετονομά- 
ζονται, ἐν ᾧ φησι συντεταχέναι. καὶ Περὶ δια- 
θηκῶν α΄ β΄. ἔστιν δ᾽ αὐτοῦ καὶ Περὶ ἀποικίας. 
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ἘΟΟΙ ΕΒΙΑΘΤΊΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΆΥ, 1]. χνπι. 98--- χνπμι. 4 

αὖ ἴπ6 Πθδᾶ ονϑὺ 411. Αηγοῆθ ψο μὰ ἃ ἴονε οἵ 
δοουγταῖθ Κπον]εᾶρε οὗὨ π686 ἐπίηρθ οδῃ θυ ἔτοτα 
1Π6 παγγαῖῖνα οὐ {π6 δυῦμου αποὐεα αἰγοδάν, δηᾷ ἰὐ ἰβ 
Ῥαΐη ἴο Ἔνεύγοπα ἐπαὺ ῬΉΪΠο ρεγοοῖνοα δηα ἀθβουθοά 
{πε ἢγϑὺ μονα] 5 οἵ ἐεδοῃίηρ' δοοογαϊηρ ἴο ἐμ 6 οβρεὶ 
8 Πα {Π6 συβίοπιβ μαπα θα ἄον ἔτοτα ἐῃς Ῥερὶ πηϊηρ' 
Ὀν με Αροβί!6ϑβ. 

ΧΥΤΙῚ. ῬΗΠο νγὰβ το ἴῃ ἰδηριδᾶρα δηᾶ Ὀγοδα ἴῃ 
ὑπουρηῦ, 5] τὴθ ἀπα οἰθναίεα ἴῃ ἢΐθ νίαννβ οὗ {π6 
αἰνίηα νυ ηρθ, πα Πδα τηδᾶδ ναυϊουβ πα αἴνουθα ἢΐ5 
᾿δχροβίθοη οἵ ἐπ βδουδα ψογᾶβ. Ηδ ἢγϑὺ νγεπῦ ἐῃγουρἢ 
ἴῃ βυθ]εοῦ οὗ ἐπε Ἔνεηΐβ ἰπ δμδϑὶβ ἴῃ οοηπροίθα 
ΒΘαΌΘΠΟΘ, ἱπ ἐπα ὈοοκΒ ψῃοῆ Πδ θην ]οα “ὍΤΠδ 
ΑἸΙΘρουίο5 οὗ ἐπθ6 βδογβεα 18. Ηδ ἐπθη τηδᾶθ 
οὐ α]δα ἀυγαηρσοηγθηΐ ἰηΐο ομαρίουβ οὗ ἐπε αἰ Που 165 
ἴῃ ἐπ ϑβουίρίυτεβ δῃα σάνε ἐπεὶ βἰδίειηθηῦ δηά 
᾿Βο]αὐίΐοη ἰπ ἔῃ6 ῬοΟΚ5 ἴο νη ΐοῃ ἢ6 σάνα {ῃ6 βυϊξαθ]θ 
||6 οὗ “ὙΠ6 Ῥγοθ]θη5. ἀπ ϑο]υϊίοηθ ἴθ (ἀβηθβὶϑ 
Δα ἴῃ Ἐχοσιυβ. ὙΠοτα ἃγα, Ὀεβϑίάθβ {Π|8, βουὴθ 
ΒΡΘΟΙΔΠν οἰαρογαίεα ἐγεαύϊθαϑ οἵ ἢ. οὰ οουξαΐῃ ρυοὉ- 
Ἰδβ, 500 ἢ) 85 ὅπ6 ἔνγο Ὀοοῖτϑ “ Οπ Αρτϊουϊξαχα,᾽᾿ ἀπά 
ἃ5 ΤΩΘΗΥ “ΟἿ ὨΥΠΠΚΟΠΠ655,. 8Π4 οὐμοβ ψἸ ἢ νδυΐοιβ 
ΔΡΡτοργίαῦα ἐ{}165, θοῇ 85 “ὙΤΠ6 ΤΗϊηρθ ψῃΐοῃ {πα 
ΒΟΡΟΥ Μίπα ἀεβϑῖγοβ δα Ὄχθογαΐθβ,᾿ “ἢ ἐπα (οη- 
ξαβίοη οἵ Τοηριθβ,᾿ “Οπ ΕἸρΗΣ ἀπ ᾿βοονευγ," 
“Οπ Αββϑιαθὶ)ν ἴον Τηϑὑσγπούοη, ̓̓  ἀπα “Οπ ἐπε Θαο5- 
ἔοι ψΠηο ἰ5 Ηεῖν οὗ ἐς Ὀινίπε ΤΗϊηρδ,᾽᾿ οὐ “Οπἡ ἐπα 
Τοιϑεϊποίίοη θεΐνψεεη Οαἀά δπα νθη,᾽ πᾶ {ὰγῦΠε 
“Οἱ ἐπα ἴτε νιγίαθ5 ῃοἢ Μόοβαβ ἀδβουῖθεθ ἢ 
Οὐ οΥβ,᾿ ἴῃ δααϊζίοι το {πῖ5, “ Οπ {ῃοθ6 ΠΟΒ6 ΠϑΙη65 
Βᾶνε Ῥεθὴ ομδηρεά δηᾷ ΠΥ ὑπο σγοσθ,᾿ ἴῃ ψΒΐοἢ 
ἢ6 βαγ5 ἐπαὺ μ6 δὰθ αἰδὸ οοιῃηροββα Βοοῖκβ 1. ἃπᾶ 
Πι “Οἱ {π6 Οονοηδηίβ. ΤΠογθ ἰ5 αἶδο ἃ θοοΚ οὗ 
Πῖ5. “Οπ Μιρταύίϊοη δηᾷ ὑπθ ψῖβε 16 οὗ της Μδὴ 
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᾿ , “ “- Ἁ , καὶ βίου σοφοῦ τοῦ κατὰ δικαιοσύνην τελειω- 
θέντος ἢ νόμων ἀγράφων, καὶ ἔτι Περὶ γιγάντων 
δ “ “ ΄ 

ἢ περὶ τοῦ μὴ τρέπεσθαι τὸ θεῖον, ᾿]ερί τε τοῦ 
κατὰ Μωυσέα θεοπέμπτους εἶναι τοὺς ὀνείρους 

’ὔ ΄ ’ ᾽ὔ ΄ μι “ Α ᾿Ὶ ᾽ «ε “-“ ᾽ ᾽ α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄. καὶ ταῦτα μὲν τὰ εἰς ἡμᾶς ἐλθόντα 
“- ᾽ Ἁ ,ὔ ᾿ Ν Α » μ᾿ τῶν εἰς τὴν Γένεσιν, εἰς δὲ τὴν "Εξοδον ἔγνωμεν 
2 “- ᾽ὔ }] ,ὔ ΄’ὔ ΄ὔ ΄ὔ δ ’ὔ ᾿᾿ αὐτοῦ Ζητημάτων καὶ λύσεων α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄, καὶ 

“- “- “-“ ’ 

τὸ Περὶ τῆς σκηνῆς, τό τε ἸΤερὶ τῶν δέκα λογίων, 
καὶ τὰ Περὶ τῶν ἀναφερομένων ἐν εἴδει νόμων 

“- Γ, 

εἰς τὰ συντείνοντα κεφάλαια τῶν δέκα λόγων α΄ 
΄ ’ δ΄ " ᾿ Π Α “-“ 2 Α ε , ’ β΄ γ΄ δ΄, καὶ τὸ Περὶ τῶν εἰς τὰς ἱερουργίας ζῴων 

καὶ τίνα τὰ τῶν θυσιῶν εἴδη, καὶ τὸ Περὶ τῶν 
προκειμένων ἐν τῷ νόμῳ τοῖς μὲν ἀγαθοῖς ἄθλων, 

“- “-“ -“ ᾿ 

τοῖς δὲ πονηροῖς ἐπιτιμίων καὶ ἀρῶν. πρὸς 
,ὔ σ ᾿ ὔ ᾽ “ ,ὔ 

τούτοις ἅπασιν καὶ μονόβιβλα αὐτοῦ φέρεται 
ε ι ι " . ἐ . 3 , 4... .“ὦ ὡς τὸ Περὶ προνοίας, καὶ ὁ Ἰ]ερὶ ᾿Ιουδαίων αὐτῷ 

᾿" , ΔζκΦ , » δ ΙΣ. συνταχθεὶς λόγος, καὶ ὁ ἸΤΠολιτικός, ἔτι τε ὁ ᾿Αλέ- 
Ἃ Α “ ἧς » ᾿Ὶ Ν -“ 

ἕανδρος ἢ περὶ τοῦ λόγον ἔχειν τὰ ἄλογα ζῷα, 
5». " ͵ ς " “ “- ’ὔ “-“ 

ἐπὶ τούτοις ὃ Περὶ τοῦ δοῦλον εἶναι πάντα φαῦλον, 
ᾧ ἑξῆς ἐστιν ὃ Περὶ τοῦ πάντα σπουδαῖον ἐλεύ- 

΄-ς-“ Α 

θερον εἶναι: μεθ᾽ οὗς συντέτακται αὐτῷ ὁ ἸΤερὶ 
“- “- - ,ὔ 

βίου θεωρητικοῦ ἢ ἱκετῶν, ἐξ οὗ τὰ περὶ τοῦ βίου 
τῶν ἀποστολικῶν ἀνδρῶν διεληλύθαμεν, καὶ τῶν 

“᾿  .- Ε] 

ἐν νόμῳ δὲ καὶ προφήταις Ἑβραϊκῶν ὀνομάτων 
αἱ ἑρμηνεῖαι τοῦ αὐτοῦ σπουδὴ εἶναι λέγονται. 

“. “- Ε] 

οὗτος μὲν οὖν κατὰ Γάϊον ἐπὶ τῆς Ῥώμης ἀφ- 
ἱκόμενος, τὰ περὶ τῆς Ταΐου θεοστυγίας αὐτῷ 
γραφέντα, ἃ μετὰ ἤθους καὶ εἰρωνείας Περὶ 
ἀρετῶν ἐπέγραψεν, ἐπὶ πάσης λέγεται τῆς Ῥω- 

, Φ , ΄ -“ « μαίων συγκλήτου κατὰ Κλαύδιον διελθεῖν, ὡς 
, “ ᾽ ,ὔ 3 ’ὔ ’, καὶ τῆς ἐν βιβλιοθήκαις ἀναθέσεως θαυμασθέντας 

αὐτοῦ καταξιωθῆναι τοὺς λόγους. ἑ 
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ἘΘΟΙΜΕΒΙΑΘΤΊΟΑΙ, ΗΙΒΘΤΟΒΥ, 11. χνπὶ 4.--8 

ἰηϊ ἰαἰεα ἱπΐο ΕἸΡΉ θοῦβη 655, οὐ {Πηνυυ θη Ταννδ,᾿ ἀπ 

480 “Οπ Οἰαπὲβ οὐ ἐμε Ἰπητη αν οὗ Οοα,᾽ «ἀπά 
ΒΟΟΚΘ 1., 11., Π1., ΤΥ, ν΄, “Οἱ ἐπε Ὀϊνίπα Οτὶρίη οὗ 

Τγθδτηβ δοοουαϊηρ ἰο Μοβεβ. ὙΤμδβθα ἀύαὲ ὑπῈ θΟΟΚΒ5 
γῃΐοἢ Πᾶνα οοηθ ἄονῃ ἴο τι5 ἀθδ]ηρ ἱ ἢ (απ αβίβ. 
Οη Εχοάιβ γγὰ Κπονν Βοοῖϑ [., 11., ΠΙ., ΙΝ... οἵ 

ἷς “ῬγΟΡΙΘα5. δηα ϑοϊαϊίοηβ,, {πε θοοΚ “Οπ ἐπα 

ΤΑΡουηδο] 6, δπᾷ ἐπα “Οἱ ἐπε δ Οοτηγηδηατηθηΐς,᾽" 

δα ΒοΟΙΘ 1., 11., Π1., 1...“ Οπ ἐπε Τιἂννβ Βρεοῖδ!]ν 

τϑβουσίηρ ἕο ἐΠ6 Ῥυϊποῖραὶ αἰνίβίομβ οὗ ἐῃς Τὸ Οοια- 
τηδηστηθηΐ δ, πα {πΠ6 ῬοΟΙΚ “Οπ Απίτηδ]β ἔον ϑδουϊῆοα 
πα ἐπς Ν᾽ γί θἐΐθβ οὐ ϑδουιῆσθ,᾽ δηᾷ “Ἂμ ὑπὸ Βδναγᾶβ 
ἢχϑά ἴῃ ἐπε Τίᾶνν ἔου ἐπε αοοά δηά ἐπε Ῥϑηδ] θα ἀπά 
Οὐγ865 ἴον ἐπε ὙΥ οΚοα." [Ιη δαάϊίίοη ἴο 81}1 ὑΠ|5 ἔδυ 
ΔΥΘ 8150 ΒΟΙῊ6 5016 νο]αγηθβ οὗ ἢΐβ, ΒΈ ἢ ἂ5 ἐπε Ῥοὺκ 

“ΟἹ Ῥγονίάθησο,᾽ ἀπά ἐπα ἐγεαίβα οοτηροββᾶ Ὀγ Πίτη 
“Οπ ἐπε 7εν5,᾿ δηᾶ “Ἷ΄ΤΠΕ ϑιαξοθυηδη,᾽ ΤΠΟΥΘΟΥΟΥ 
“ΑἸΘχδπάᾶσυ, οὐ ἐμαὺ ᾿σγαϊομδὶ δηΐπηα]5 πᾶν γθαβοη." 

Τὴ δααϊτίοη ἕο ἐπῖ5 {με “ΤΗδὺ Ἔνευν συ] Καα τηδῃ 15 ἃ 
51αν6,᾿ ἴο ὙΠ ἢ 15 ἀρρεπαθα ἐπε ““ὙΤΠαὺ Ἔνευν ροοά 
Τηϑ 5 ἔτθθ. Αὔου πθβθε ἢῈ οοϊηροβεᾶ ἐπε ῬοοκΚ 
“Οἱ ἐμ Οοπίειηρ αὐνε 1Δ1ξπ, οὐ Θυρρ)]ἰαηῦα,᾽᾿ ἔγτοτα 
νυ Βοἢ γα πᾶνε αυοϊεα ἐΠ6 ρᾶββᾶρδβ ἀθδ]ηρ τὴ τἢ {Π6 
1|ἴε οἵ π6 τηδπ οὗ ἐπε Αροβίο!ο ἀρ, ἀπ ἐπε ἰηΐου- 
Ῥτυείαϊοηβ οἵ {π6 ΗθΡγενν πᾶτηθ8 ἴῃ ἐπα Τἂνν ἀπα {πΠ6 
Ῥιορῃεῖβ γα βαϊᾷ ἴο ΡῈ ἢΐϊβ ψοῦῖκ. Ηδ οδῖὴης ἐο Ἀοπλα 
ἴῃ {πες ἐΐπης οὗ (ἰδΐιιβ, ἀπα ἴῃ ἐπε σεῖρῃ οἵ ΟἸδααῖα5 15 

Βδα ἴο πᾶνε τϑδᾶ θεΐοτε ὑπθ σμο]Ὲ βϑθηαῖθ οὗ ἐπ6 
Βοτηδηβ Πΐ5 ἀδβουιρίϊοη οὐ {Π6 ᾿τηρὶ οἷν οἵ (ἰαΐπβ, συ ἢ 
ἢδ δπε τ ]εα, νἱτἢ ὐεῖπρ' ἴσον, “ ΟΟποοτηΐπρ᾽ ὙἸγίι65,᾿ 
8: ἰδ σνουϑ ὑγἜΥ 6 50 τη θοἢ Δα Πηἰγοα 85 ἴο ΡῈ σγυδηΐϊβα 
Ρᾶ ἰδοα ἴῃ Πἰργαυῖθβ. 
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ὥοβθρῃ. 8.1. 
2 221 

Φόοβθρη. 8.1. 
2, 341. 348 

ΦΌΒΟΡ. 4.1]. 
20, 180. 181 

ἘΌΒΕΒΙΌΒ 

Κατὰ δὲ τούσδε τοὺς χρόνους Παύλου τὴν ἀπὸ 9 
“Ἱερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ πορείαν μέχρι τοῦ ᾿᾽ἵλλυ- 
ρικοῦ διανύοντος, ᾿Ιουδαίους “Ῥώμης ἀπελαύνει 
Κλαύδιος, ὅ τε ᾿Ακύλας καὶ Πρίσκιλλα μετὰ 
τῶν ἄλλων ᾿Ιουδαίων τῆς Ῥώμης ἀπαλλαγέντες 
ἐπὶ τὴν ᾿Ασίαν καταίρουσιν, ἐνταῦθά τε ᾿Ιαύλῳ 
τῷ ἀποστόλῳ συνδιατρίβουσιν, τοὺς αὐτόθι τῶν 
ἐκκλησιῶν ἄρτι πρὸς αὐτοῦ καταβληθέντας θεμε- 
λίους ἐπιστηρίζοντι. διδάσκαλος. καὶ τούτων ἡ 
ἱερὰ τῶν Πράξεων γραφή. 
ΧΙΧ. Ἔτι δὲ Κλαυδίου τὰ τῆς βασιλείας διέπον- 1 

τος, κατὰ τὴν τοῦ πάσχα ἑορτὴν τοσαύτην ἐπὶ τῶν 
“Ἱεροσολύμων στάσιν καὶ ταραχὴν ἐγγενέσθαι 
συνέβη, ὡς μόνων τῶν περὶ τὰς ἐξόδους τοῦ 
ἱεροῦ βίᾳ συνωθουμένων τρεῖς μυριάδας ᾿Ιουδαίων 
ἀποθανεῖν πρὸς ἀλλήλων καταπατηθέντων, γενέσθαι 
τε τὴν ἑορτὴν πένθος μὲν ὅλῳ τῷ ἔθνει, θρῆνον 
δὲ καθ᾽ ἑκάστην οἰκίαν. καὶ ταῦτα δὲ κατὰ 
λέξιν ὃ ̓Ιώσηπος. Κλαύδιος δὲ ᾿Αγρίππαν, ᾿Αγρίπ- 3 
που παῖδα, ᾿Ιουδαίων καθίστησι βασιλέα, Φήλικα 
τῆς χώρας ἁπάσης Σαμαρείας τε καὶ Ῥαλιλαίας 
καὶ προσέτι τῆς ἐπικαλουμένης Περαίας ἐπίτρο- 
πον ἐκπέμψας, διοικήσας δὲ αὐτὸς τὴν “ἡγεμονίαν 
ἔτεσιν τρισὶν καὶ δέκα πρὸς μησὶν ὀκτώ, Νέρωνα 
τῆς ἀρχῆς διάδοχον καταλιπών, τελευτᾷ. 
ΧΧ. Κατὰ δὲ Νέρωνα, Φήλικος τῆς Ιουδαίας 1 

ἐπιτροπεύοντος, αὐτοῖς ῥήμασιν αὖθις ὃ ᾿Ιώσηπος 
τὴν εἰς ἀλλήλους τῶν ἱερέων στάσιν ὧδέ πως 
ἐν εἰκοστῷ τῆς ᾿Αρχαιολογίας γράφει" 

ἐπέ κὸ Ὁ ξάπτεται δὲ καὶ τοῖς ἀρχιερεῦσι στάσις 3 
πρὸς τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς πρώτους τοῦ πλήθους 
τῶν “Ἱεροσολύμων, ἕκαστός τε αὐτῶν στῖφος 
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ἘΘΟΙΜΕΒΙΑΒΘΤΊΟΑΙ, ΗΙΒΘΤΟΒΥ, 11. χνπι. 9---χχ. 9 

Αὐ ὑπῖ5 ἐἴπηθ, ψῃ]]8 Ῥαὰ] νγὰ8 βπἰβῃϊηρ᾽ 5 ἸΟυ ΠΟΥ 
ἔγοτη «Γ υπβα]θὴ ἃπα τουπα ἀροῦὺ ππΐο ΠΙγτίουτη; 
ΟἸαυάίι5 Ὀδηβηθα ἐπα «{6νν5 ἔγοτη βουηθ, πα Ααυ]α 

ἃ Ῥυΐβο]]α, πῖ {π6 οὐμοῦ ΨΦεν5, ἰοῦ Βοιης 

δθα σᾶτηθ ἰηἴο Αϑία, δηθὰ ᾿νε {πετο ἢ Ρδὰ] ἐπα 

ΑΡροβίϊβ, γγνῃ]ς ἢ6 τγὰβ β γερο  Πθηΐηρ' {Π6 ἐουπαάδιϊουβ 

οὗ π6 ομυσοῃαβ ἔπεσα ῃΐοἢ Πα γϑοθηλν θθθη Ἰαϊά 
Ὀγ Πίτη. Τὴ βδογεᾶ βδουϊρίυτε οὐ π6 Αοῦβ ἔβδοῃθβ 
ὉΠ|15 αἷβο. 

ΧΙΧ. Νον 116 ΟἸδυ αἴ 5 νγὰ5 5.11] δατηϊηἰϑυθυϊπρ ἐπ 6 
Ἐχηρίγα ἔθεσε νγὰβ ἃ υἱοῦ δπα οοηξιβίοη ἴῃ «Θυπβϑίθση αὖ 
{πε ἔδαβὺ οἵ ἐς Ῥάαββονεὺ 50 σγοαὺ ἐπιαῦ, τυ] διηοηρ' 

ἴῃοβα ψγηο σγευα νἱο]θ γ ογονγα θα ἰορεῖμεν δὺ ἐπα 
γᾶγ5 ἰδδάαϊηρ' οαὖὐ οἵ {πε ᾿ϑιηρ]6, ἐγ ὺγ ὑπουβαπα «ονν8 

Ῥουβηεα ὈΥ ἐγδιρ]ηρ οἢ. ΘΔ 0 ἢ οἴμοι, ἀπα {πα ἔδαϑὺ 
τγὰβ ὑυση αὶ ἰπΐο τηουγπΐηρ ἔῸΥ [Πη6 γΠΟ]6 παύίοη δα 
1ηΐο Ἰατηθη αιοη ἴῃ Ἔδοὴ Βοῦβα. “ἶβ ἴοο Ψοβθριιβ 

γοϊαΐεβ 'ἴπ 80 ΤΏΔΠΥ ψογάβ. (Ἰδυαῖαβ ἀρροϊηϊεα 
ἈΑρτῖρρα, ὑπ6 ομ"Πα οὗ Αρτίρρα, ἃ5 Κίπρ' οὗ {πῃ «6ννϑ, 

8.6 5εηὖ ουὐ ΕδΙχ 85 Ῥγοουταῖον οὗ [Π6 ψΠο]6 αἰδ γιοῦ οὗ 
ϑατηδτῖα δια (411166, τορεύμου ἢ ἐπαῦ ο4]1]6α ΡῬεγαθα. 
Ης μαᾶ δατηϊηϊδίεσεα {πΠῸ σονοσητηθηΐ ἴον ἐπίτίθ θη 
γε δγ5 Δ Πα εἰρῃηῦ τηοηΐῃβ ἤθη Πα αἸδα πα Ἰοῦς Νευῦο 
Πΐ5 5 σΟ 5. Ὺ ἴῃ {Π6 βονεγεῖρηΐνυ. 

ΧΧ, Τὴ ἐπε {της οὐ Νϑυο, ν ἢ116 ἘδΠχ νγὰβ Ργοουγαΐου 

οὔ συάδδα, 7 Ὀ5ορμι5 ἀραΐη τοῦθ ἔῃ 6 ἀυδυγοὶ] οὗ ἐπα 
Ῥυϊθϑὶβ ἢ οπ6. Δποῦπου ἴῃ ἐπθ [Ο]]οννίπρ γουγ5. ἰπ 
ἃ Ῥαβϑᾶρε ἴῃ ὑπῸ ὑνγεη θη Ροοῖς οὗ {π6 “Τηεηιέϊο5 
“Νον ἃ αυδΥγ6} ἀγοβα θαΐνεοη ὑπ Ηρ Ῥυϊθοῖβ ἀπα 
ἐπα ρυϊεϑίβ δπᾶ Ἰθαᾶθυβ οὗ {Π6 Ῥβορὶβ οἵ Ψϑγυβαίθιη. 
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Φόοβθρῃ. 8.1. 
2, 284-560 

ΦόΒΘΡη. 8.1. 
ῷ, 201-268 

ἘΠΘΕΒΙῸΒ 

ἀνθρώπων τῶν θρασυτάτων καὶ νεωτεριστῶν ἕαυ- 
τῷ ποιήσας, ἡγεμὼν ἦν, καὶ συρράσσοντες ἐκακο- 
λόγουν τε ἀλλήλους καὶ λίθοις ἔβαλλον" ὁλ:δ᾽ 
ἐπιπλήξων ἦν οὐδὲ εἷς, ἀλλ᾽ ὡς ἐν ἀπροστατήτῳ 
πόλει ταῦτ᾽ ἐπράσσετο μετ᾽ ἐξουσίας. τοσαύτη 3 
δὲ τοὺς ἀρχιερεῖς κατέλαβεν ἀναίδεια καὶ τόλμα, 
ὥστε ἐκπέμπειν δούλους ἐτόλμων. ἐπὶ τὰς ἅλωνας 
τοὺς ληψομένους τὰς τοῖς ἱερεῦσιν ὀφειλομένας 
δεκάτας. καὶ συνέβαινε τοὺς ἀπορουμένους τῶν 
ἱερέων ὑπ᾽ ἐνδείας ἀπολλυμένους θεωρεῖν" οὕτως 
ἐκράτει τοῦ δικαίου παντὸς ἡ τῶν στασιαζόντων 
βία. 

Πάλιν δὲ ὁ αὐτὸς συγγραφεὺς κατὰ τοὺς αὐτοὺς 4 
χρόνους ἐν “Ἱεροσολύμοις. ὑποφυῆναι λῃστῶν τι 
εἶδος ἱστορεῖ, οἱ μεθ’ ἡμέραν, ὥς φησιν, καὶ 
ἐν μέσῃ τῇ πόλει ἐφόνευον τοὺς συναντῶντας. 
μάλιστα γὰρ ἐν ταῖς ἑορταῖς μιγνυμένους τῷ ὅ 
πλήθει καὶ ταῖς ἐσθήσεσιν ὑποκρύπτοντας μικρὰ 
ξιφίδια, τούτοις νύττειν τοὺς διαφόρους" ἔπειτα 
πεσόντων, μέρος γίνεσθαι τῶν ἐπαγανακτούντων 
αὐτοὺς τοὺς πεφονευκότας" διὸ καὶ παντάπασιν 
ὑπ᾽ ἀξιοπιστίας ἀνευρέτους γενέσθαι. πρῶτον μὲν θ 
οὖν ὑπ᾽ αὐτῶν ᾿Ιωνάθην τὸν ἀρχιερέα κατα- 
σφαγῆναι, μετὰ δ᾽ αὐτὸν καθ᾽ ἡμέραν ἀναιρεῖσθαι 
πολλούς, καὶ τῶν συμφορῶν τὸν φόβον εἶναι 
χαλεπώτερον, ἑκάστου καθάπερ ἐν πολέμῳ καθ᾽ 
ὥραν τὸν θάνατον προσδεχομένου. 
ΟΧΧΙῚ. Ἑξῆς δὲ τούτοις ἐπιφέρει μεθ᾽ ἕ ἕτερα λέγων" 1 
“μείζονι δὲ τούτων πληγῇ ᾿Ιουδαίους ἐκάκωσεν 
ὁ Αἰγύπτιος ψευδοπροφήτης. παραγενόμενος γὰρ 
εἰς τὴν χώραν ἄνθρωπος γόης καὶ “προφήτου 
πίστιν ἐπιθεὶς ἑαυτῷ, περὶ τρισμυρίους μὲν ἀθροίζει 
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ἘΟΟΙΕΒΙΑΘΤΊΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, 11. χχ. 9- χχι. 1 

Εδοὴ οὗ ἐπε τηδᾶθ ΤῸΓ Πἰπηβ6] ἃ Ραμα οὔ {πὸ 
Βοϊάδϑὺ γενοϊαὐοπατνίθβ, οὐ ψνΒί ἢ ἢ νγὰς {πὸ Ἰδαάου, 

Δα Ἤδη ἐπαυ τηθὺ ΠΥ υἀδϑα ἴο ἀθ86 βοὴ οὐμοὺ 
Ο 8Π6 ἰῆγτον βίομθθ. ὙΤΠεῖθ νγὰβ ποὺ ἃ βἰπρὶε. οῃ6 

ἴο σεθυκα ἐῃΐ5, θαΐ [Ὁ νγὰβ ἄοπο ψ τ Πσαποα 5 ὑΠπουρἢ 
ἴῃ ἃ οἷζγ σἱπουῦ σονευητηθηῦ. ϑ΄ῈΟἢ ΒΗ ΔΙ 6] βϑ 685 
Πα δὐυάδοῖξν βείσεα ὑπῸὸ ΗἸἰρῃ Ρυϊθϑθίβ ἐπαῦ ὑπον 
νϑηΐυτεα ἰο 56 Π6 5]ανθβ ἕο {ῃη6 {ῃυεβϑῃίηρ-ἤοουβ ἴο 
ἕακα {πΠ6 {{Ππ68 ονεᾶ ἕο {π6 ρυϊεϑίβ, πᾶ ἴξ νγᾶβ ἃ 

ΘΟΙΏΤΏΟΠ ΟΟΟΙΠΎΘΉΘ6 ἴο 566 αἀδϑυϊαία ρυἱθϑβ ρου ϑῃϊηρ' 
οἵ γαηῦ. Ὅτι {Π6 νἱοϊθποα οὔ ἐπε ἐδούϊοπβ οοπαπογθα 
811} 7αϑύῖοα.᾿ ἢ 

ΤῊΘ βᾶιηβ ψυου ἀραΐη τοϊαΐθβ ὑπαὺ αὖ ὑπ6 βϑτηθ 
ἐἰτὴθ ἃ οουίαϊη Κιπα οὗ Ῥαπαϊ5 δύοόϑθ ἴῃ ΨΘγυϑ8] 6, 

ΠΟ, 85 Π6 βᾶγ8, τηυσουθα ἀν ὑποβα ποτα ὑΠῈΥῪ 
τηθῦ, βυβῃ ἴῃ {6 πυϊάϑὲ οὗ {π6 οἷν. [Ι͂π ραυύου]αν αὖ 
ἐπε ἔδαβίβ παν υδεα ἴο τυΐηρ]ς τ ἐπα ογοννᾷ πᾶ 
ΘΟΠΟΘα]ηρ' 5μογὺ ἀδρροὺβ ἴῃ ἐποῖν οἱούηθθ ἀϑεα ἴο 
βίδὉ αἰβυϊπρι 5ῃθα ΡΘορ]Ὲ στ ἔπει ; ἐπθπ, Βθπ 
πον Πα [8116 πη, ὅπ6 τηυγάθυθυβ ἐπϑιηβοῖνοθ Βῃδγθα 
ἴπ ἐπ6 ἱπαϊσπαίίοη. [1π {8 Υ ποὺ οναᾶβα α15- 
ΘΟΥΘΥῪ ἐῃγουρ ἐῃ6 οοπβάδεποθ σΘΠ ΓΑ] Ρ]δορα ἴῃ 

ἔπαπι. Φοπαίπδη της ΗἸρῊ Ρυϊοϑδὺ νγὰβ ἐπε ἢγϑυ ἴο θ6Ὲ 
58141π Ὀγ ὑπθπὰ, θα δου Πΐτη τπᾶπν ἡΕτῈ ταῦτ ογθα 
ἀαῖϊν, ἀπ ἴδαι νγὰβ ὑουῦθα ἔμδη {Π6 αἰβαβύθυβ, Ὁ ἃ5 1 

ἴῃ ὙΥΔΥ ΘΥΕΙῪ τΤηϑῃ νγἃ5 ΠΟΙ οχρεοϊπρ' ἀθαίῃ. 
ΧΧΙ. Ηδς οοπέϊπα 65 Πΐβ παυγαίνα αἴξον οὐπον ἀθίδι]5 

ἃ5 ΤΌΠΟ : “ΤῊς Ἐργυρίΐϊδῃη ἔα]56 ρυορῃοὺ αἰ] οὐθα ὑΠ6 
Δεν τ ἃ ὑγουθα βοοῦσρο ὑμδᾶπ {Π|5, ἔρον ὉΠ15 τηδῃ 

ΔΡΡοαγθά ἴῃ ἐπθ σοιηἰτυ ἃ5. ἃ ΒΟΙΌΘΥΘΙ Δ Πα βθουσθα 
ον πἰπηβ  1Πὸ ἔα ἀπε ἴο ἃ ρτορμθῦ. Ηθ δββθιηθ]θα 
δρουΐ {πϊτγ ὑπουβαπα ψμο Παα Ῥθθη ἀδοοίνεα δηὰ 

169 



Ἀοΐβ 21, 38 

Ἀούβ 25, 8- 
δ .:1 

Οὐ]. 4,10 

Δοΐβ 28, 80, 
81 

ΕΌΒΕΒΙΤΙΒ 

τῶν ἠπατημένων, περιαγαγὼν δ᾽ αὐτοὺς ἐκ τῆς 
ἐρημίας εἰς τὸ ̓ Ελαιῶν καλούμενον ὄρος, ἐκεῖθεν 
οἷός τε ἦν εἰς ἹἹεροσόλυμα παρελθεῖν βιάζεσθαι 
καὶ κρατήσας τῆς τε Ῥωμαϊκῆς φρουρᾶς καὶ 
τοῦ δήμου τυραννικῶς χρώμενος τοῖς συνεισ- 
πεσοῦσιν δορυφόροις. φθάνει δ᾽ αὐτοῦ τὴν ὁρμὴν : 
Φηλιξ, ὑπαντιάσας μετὰ τῶν “Ῥωμαϊκῶν. ὅπλι- 
τῶν, καὶ πᾶς ὁ δῆμος ,»συνεφήψατο, τῆς ἀμύνης, 
ὥστε συμβολῆς γενομένης τὸν μὲν Αἰγύπτιον 
φυγεῖν μετ᾽ ὀλίγων, διαφθαρῆναι δὲ καὶ ζωγρηθῆ- 
ναι πλείστους τῶν σὺν αὐτῷ. 
Ταῦτα ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν Ἱστοριῶν. ὁ ᾿Ιώσηπος" 

ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον τοῖς ἐνταῦθα κατὰ τὸν Αἰγύ- 
πτιον δεδηλωμένοις καὶ τοῖς ἐν ταῖς Πράξεσι 
τῶν ἀποστόλων, ἔνθα κατὰ Φήλικα πρὸς τοῦ ἐν 
Ἱεροσολύμοις χιλιάρχου εἴρηται τῷ Παύλῳ, ὁπη- 
νίκα κατεστασίαζεν αὐτοῦ τὸ τῶν Ιουδαίων 
πλῆθος" “ οὐκ ἄρα σὺ εἶ ὁ Αἰγύπτιος ὁ πρὸ 
τούτων τῶν ἡμερῶν ἀναστατώσας καὶ ἐξαγαγὼν 
ἐν τῇ ἐρήμῳ τοὺς “τετρακισχιλίους ἄνδρας. τῶν 
σικαρίων; ̓ ἀλλὰ τὰ μὲν κατὰ Φήλικα τοιαῦτα. 
ΧΧΗ͂. Τούτου δὲ Φῆστος ὑπὸ Νέ έρωνος διάδοχος 1 

πέμπεται, καθ᾽ ὃν δικαιολογησάμενος ὁ Παῦλος 
δέσμιος ἐπὶ Ῥώμης ἄγεται: ᾿Αρίσταρχος αὐτῷ 
συνῆν, ὃν καὶ εἰκότως συναιχμάλωτόν που τῶν 
ἐπιστολῶν ἀποκαλεῖ. καὶ Λουκᾶς, ὁ καὶ τὰς 
πράξεις τῶν ἀποστόλων γραφῇ παραδούς, ἐν 
τούτοις κατέλυσε τὴν ἱστορίαν, διετίαν ὅλην ἐπὲ 
τῆς Ῥώμης τὸν Ἰ]αῦλον ἄνετον διατρῖψαι καὶ 
τὸν τοῦ θεοῦ ,λόγον ἀκωλύτως κηρῦξαι ἐπιση- 
μηνάμενος. τότε μὲν οὖν ἀπολογησάμενον, αὖθις : 
ἐπὶ τὴν τοῦ κηρύγματος διακονίαν λόγος ἔχει 
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ἘΘΟΙΜΕΒΙΑΒΘΤΊΟΑΙ, ἨΗΙΒΤΟΆΒΥ, 11. χχι. 1-- χχῖ. 2 

1εα ἐπϑῖη τουπᾶ του ἐπε ]άθυπιθθ5 ἴο ὑπὸ τπουηΐ 
οΔ]164 ΟἸϊνοῖ, γποτο ἢ6 γγὰβ ἴῃ ἃ ροβίτἴοη ἴοὸ οτος 
Δ. ΘΗΥΥ ἰηΐο «6 88] 6) ἃ πα ονοροννοῦ ὑπ6 Βοιηδη 
ΒΑΥΥ βοὴ ΔΠα {πΠ6 ῬΘΟΡΙῈ ὈΥ ἃ ἀεβροίίες ὑ86 οὗ ἐπα 
50] θυβ ψγῃο Πα Ἰοἰπεα Πίτα. Βαῦ Πε]ῖχ, δηὐϊοϊραϊίηρ; 
ἢΐ5. αἰέδοϊς, τηδὲ πίστη τῇ ἐῃς Βοιηδη ογοθβ, ἀπά 4]] 
ἴῃ. Ῥθορὶβ ἀρτθοᾶ ἰπ ἐῃε ἀδέεποθ, 50 ὑπαῦ ψῃθη 
Ῥαύι6. νγὰβ Ἰοϊποα ῃ6 Εργρίίϊαη ἢδα υῖϊῃ ἃ ἔδνν 
ΤΏΘη ἃπα {πῸ σγθαῖθυ ραγτὺ οἵ ὑποβα τὶ Πΐτα γουα 
ἀδβίγογϑα οὐ οφαρίυτοᾷ.᾽ 
Φόβαριβ γοϊαῦθβ {Πῖ5 ἴῃ ὑπῸ βϑδοπα Ῥοοκ οὗ ἐπα 

ἤγαγ5, Ὀαὺ 1ὸ 15. σγουθῃ πούίηρ' ψν ῃδὺ 15. βαϊᾷ δἀρουὺ {π6 
Ἐργρύίδη ἔπουα δᾶ ἴῃ ἐπῸ Αοἰβ οὗ ἐπε Αροβϑέ]εβ, 
ΠΕ 6, ἴῃ ἐπα ἐπηθ οὗ ΕδΙχ, ἔπ οοπίατίοη δὲ Ψοτὰ- 

βδίθση βεἰα ἴο Ραμ], θη ἐπα τοῦ οὗ ἐπε εν νγὰϑ 

υἹούϊπρ ἀραϊηδὺ Ὠΐπη, “Αὐτὸ ἕπου ποὺ ἐπαὺ Ἐργρίϊδῃ 
γγΠ0 θεΐογα ἔπθβθα ἄδγβ τηδᾶβ δὴ Ὀρτοᾶν ἀπά δα ουὗ 
ἴῃ {Π6 νυ] ἀθγη 685 ἔοαν ἐπουβαηᾷ τηθῃ οὔ ἐπα Β΄ θαυ ΣΡ 
ΒΌΘΙ νγὰβ ἔπ 6 οουγβα οὗ δνεπίβ ἀπᾶον ἘῸ]χ. 

ΧΧΙ]. Ῥερίαβ γ5 βεηΐ 5 Πΐβ βϑιοοθθϑου ΡΒ. Νόσο, δηὰ 
Ῥδὰ] νγὰβ ἔτεα Ῥεΐοτε Πΐτη ἀπα [ακθη ἃ5 ἃ Ῥυβοηθυ ἴο 
Βοτηα ; Αὐ᾽βέδυομιιβ τγὰβ τ Πΐτ, πα Π6 πδίαγα ΠΥ 

οΔ]ΠΠ16α Πίτπη ἢΐβ [Ὁ]]Ονν-ῬΥΪΒΟΠΟΥ ἴῃ ἃ ρᾶβϑᾶρα ἱπ {π6 
ἘΡΊβι165. Τλὺιῖκθ αἶθο, ψπὸ οοτηγηϊἑεα ἐῃ6 Αοἰβ οὗ 
1ῃ6 Αροβέϊθβ ἴο υυϊτηρ,, Πηἰϑῃμ θα 5 παυγαϊνα αὖ ὑῃ15 
Ῥοϊηῦ ὈΥ ἐπα βἰαΐξοιαθηῦ ἐπαῦ Ῥᾷὰ] βρεπὺ ὕνο ψΠΟ]8 
γεᾶγβ ἴη Βοτῖὴθ ἴῃ ἔγεθάοιη, ἀπ ργθδοπθα πε νοτὰ 
οὗ αοα νἱξμοῦῦ Ηϊπάγαποθ. Τυδαϊτίοη πὰ8 Ὁ ὑπαΐ 
δἴίου ἀθεπαϊηρ Πἰτηβοὶ ῃΠ6 Αροβῦϊα νγὰβ ἀρϑίη βϑηΐ 

1. ΤῊΘ 510 }} ἡγοσα Π6 ϑρεοῖαὶ »γἹοιΡ οὗ γονο απ 68 ἰπ 
Φογαβαίοια γη0 Ργδοίϑεα ἐπα αββϑαβϑιπδίίοη οὐ ἐμποῖὶν ορροπθηΐβ 
ΡΥ πηϑᾶπβ οὗ ἃ ϑῃοτὲ ἀδρρεν ΟΥ̓ ϑίσα ψῃϊοῃ σου Ὀ6 
σοηγϑηϊεηξὶν σοπορα]δα ἰῃ ἐπ 5]6θν 6, 8566 ἢ. 168. 
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4 Τί. 4, 10. 
11 

2 Τίπι. 4, 18 

2 ΠἾπ|. 4, 

2 ΤΊ"), 4, 11, 
16 

ΕΠΒΈΕΒΙΌΒ 

στείλασθαι τὸν ἀπόστολον, δεύτερον δ᾽ ἐπιβάντα 
τῇ αὐτῇ πόλει τῷ κατ᾽ αὐτὸν τελειωθῆναι μαρ- 
τυρίῳ: ἐν ᾧ δεσμοῖς ἐχόμενος, τὴν πρὸς Τιμό- 
θέον δευτέραν ἐπιστολὴν συντάττει, ὁμοῦ σημαί- 
νων τήν τε προτέραν αὐτῷ γενομένην ἀπολογίαν 
καὶ τὴν παρὰ πόδας τελείωσιν. δέχου δὴ καὶ 
τούτων τὰς αὐτοῦ μαρτυρίας" “ἐν τῇ πρώτῃ μου," 
φησίν, “᾿ ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι παρεγένετο, ἀλλὰ 
πάντες με ἐγκατέλιπον (μὴ αὐτοῖς λογισθείη), ὁ 
δὲ κύριός μοι παρέστη καὶ ἐνεδυνάμωσέν με, 
ἵνα δι’ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ καὶ ἀκού- 
σωσι πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἐρρύσθην ἐκ στόματος 
λέοντος. σαφῶς δὴ παρίστησιν διὰ τούτων " 
ὅτι δὴ τὸ πρότερον, ὡς ἂν τὸ κήρυγμα τὸ δι᾽ 
αὐτοῦ πληρωθείη, ἐρρύσθη ἐκ στόματος λέον- 
τος, τὸν Νέρωνα ταύτῃ, ὡς ἔοικεν, διὰ τὸ ὠμό- 
θυμον προσειπών. οὔκουν ἑξῆς προστέθεικεν 
παραπλήσιόν τι τῷ “ῥύσεταί με ἐκ στόματος 
λέοντος" ἑώρα γὰρ τῷ πνεύματι τὴν ὅσον 
οὔπω μέλλουσαν αὐτοῦ τελευτήν, δι᾽ ὅ φησιν ἐπι-! 
λέγων τῷ “᾿ καὶ ἐρρύσθην ἐκ στόματος λέοντος ᾿᾿ τὸ 
ἐς ε ,ὔ « ᾽ ̓ 3 ᾿ ἢ -“- 

ῥύσεταί με ὁ κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ 
καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουρά- 

}}7} 

νιον, σημαίνων τὸ παραυτίκα μαρτύριον: ὃ 
καὶ σαφέστερον ἐν τῇ αὐτῇ προλέγει γραφῇ, 
φάσκων “᾿ ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς 
τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκεν. νῦν μὲν οὖν( 
ἐπὶ τῆς δευτέρας ἐπιστολῆς τῶν πρὸς Τιμόθεον 
τὸν Λουκᾶν μόνον γράφοντι αὐτῷ συνεῖναι δηλοῖ, 
κατὰ δὲ τὴν προτέραν ἀπολογίαν οὐδὲ τοῦτον" 
ὅθεν εἰκότως τὰς τῶν ἀποστόλων Πράξεις ἐπ᾽ 

1 ΟἹ, ὕθοῦρα β ποθ] 5 684, 185-685, 91. 
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ἘΘΟΙ ΕΒΙΑΘΤΊΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΆΎΥ, 11. χχη. 2-6 

οα ἐπα τηϊηϊθίνν οὐ ργθδοῃίηρ, ἃπα οοπηηρ ἃ 5Βθοομα 
ἐϊτηθ ἴο {πΠ6 βϑᾶτηθ οἷδυ βυογοα τηδυύγγαομα ἀπά υ 
Νοῖο. Ἰθυσίηρ' {Π|5 ἱτπαρυβοητηθηῦ μ6 ψγοῦο ἐπ βθοοπά 
Ἐν ϑὲ]8 ἕο ΤΊπηοίῃνυ, ἱπαϊοδξίηρ' αὖ ὅΠ6 βᾶγηθ {τη6 ὑπαῦ 
Πῖ5 ἢυϑὲ ἀδέεποο ἢδα ἔδκθη ρἷδοα πα ἐπαῦ 5 τηαγίγυ- 

᾿ ἀοη νψγὰβ αὖ παηᾷ. Νοίϊος. ἢἷβ ὑθϑυϊηοην οἡ {Πῖ5 

Ῥοϊπὸ : “Αὐ τὴν ἢγθὲ ἀδέεποθ, Π6 888, “ΠῸ τῇδ 
γγὰβ ἢ τηθ, Ὀυΐὺ 411] ἀδβου θα τὴ (τᾶν ἰᾧ ποὺ 6 
Ἰαϊα ἰο ἐπεῖν οῃδυρθ), Βαῦ ἐπα Τιογα βἰοοα ὈΥ τὴθ δπᾶ 
ΒΓ ηρ ΠΟ πΘα τὰς ὑπαὺ τῃ6 Ῥυθδοῃίηρ τϊρηῦ 6 ἔῸ]- 
ΕΠ16α ὈῪ τὴὲ ἀπά 4}1] ἔπε (ἀβη ]εβ τηϊρηῦ Πθαν, δηα 1 
Ὑγὰ8 ἀο] νουθα ἔγοτη ὑπὸ Ἰοπ’5 σηοατῃ. Ηδ οἸθαυν 
Ῥζονεβ ὈΥ {πῖ5 ὑπαῦ οα {πῸ ἢγϑὺ οοοδβίοη, ἴῃ οΥ̓ΘΥ 
ἐπαὺ Π6 ρυθδομίηρ νυ ΐο ἢ ἴοοῖκ ραοα ὑμπγοῦρη Πΐτα 
τηϊρῦ ΡῈ ΕᾺΠΠ]16α, μῈ νγὰβ ἀθ] νευθα ἔτοπι {Π6 110 π᾿ 5 
τηοαθῃ, ἀρΡαγ ΗΕ τϑξουγίηρ ἴο Νάτο ὑπ ἴον ΠΪ8 

 ἔεγοοῖγ. Ηδ ἀο65 ποῦ ρῸ οὐ ἴο 844 δὴν βο ἢ ψογαβ 
ἃ5. .Πε6 ΜΠ) ἀρ] νου τὸ του πὲ ᾿ἰοπ᾿ 5 σπου τῃ,᾿᾿ ΤῸΥ 

᾿6 βἂνν ἴῃ {Π6 βριτἱῦ ὑπαὶ Ηἷ5 ἀθδὶῃ νγὰβ 811 θαΐ αὖ Παπά, 
ὙΥΠΟΥΟογα αἴξου ὑπ6ὸ ψουάβ ““Απᾶ 1 νψὰ5 ἀε]νουθα 
ἔγοσα ἐπα Ἰίοπ 5 τπουΐῃ,᾿ ΒΘ ρο65 οὐ ἴο 880, “1Π6 

Τιογά 1} ἀο] νου πιθ ἔγουη 411 αν] δημα βᾶνα τὴ6 ἔθου ΠΙ5 
Βδᾶνθηὶν Κίηραομι,᾽ ἱπαϊοαςίπρ' Ηἰβ ἱτηρθηαίηρ' πχαγέγτ- 
ἄοτα. Απᾶᾷ {πῖ5 μα ἔογϑῦβ]]ς θνθὴ τοῦδ οἰ αι] ἴῃ {Π6 
βᾶσηθ Υ τ ηρ', βαγίηρ', “ ΕῸΥ 1 ἅτῃ αἰγοδαν οἴεγθα ἃρ 
δα ἐπα {ἶπια οὗ τὴν σθίθαβα 5 δῦ μβαπᾶ." Νον ἴῃ Π6 
βϑοομᾷ Ἐρίβι]α οὗ ὑμοβα ἕο Τίπιοίῃυ, μ6 βἰαϊθβ ὑπαὺ 
ΟΗΪΥ [μ|κ6 τγὰθ ψ τὰ Πίπι δἃ5. ἢ ντοῖθ, δα αὐ ἢϊ5 

βυϑὺ ἀθίεποα ποῦ ονθη π ; ψμουθίοτα {λ|κ6 ΡυΟΡΔΌΪΥ 

ψτοῖθ {πῸ Αοὐὺϑ οὗ [πΠ6 Αροβίϊοβ αὖ ὑπαῦ {ἰπχ6, συυγῖηρ᾽ 
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Αοία 98, 11. 
12; 27,1 

Αοὐβ 28, 18ὃ- 
15.125, 8 

ἘΠΒΈΕΒΙ 

ἐκεῖνον ὁ Λουκᾶς περιέγραψε τὸν χρόνον, τὴν 
μέχρις ὅτε τῷ Παύλῳ συνῆν ἱστορίαν ὑφηγησά- 
μενος. ταῦτα δ᾽ ἡμῖν εἴρηται παρισταμένοις ὅτι ἢ 
μὴ καθ᾽ ἣν ὁ Λουκᾶς ἀνέγραψεν ἐπὶ τῆς Ῥώμης 
ἐπιδημίαν τοῦ Παύλου τὸ “μαρτύριον αὐτῷ συν- 
επεράνθη" εἰκός γέ τοι κατὰ μὲν ἀρχὰς ἠπιώτερον 8 
τοῦ Νέρωνος. διακειμένου, ῥᾷον τὴν ὑπὲρ τοῦ 
δόγματος τοῦ Παύλου καταδεχθῆναι ἀπολογίαν, 
προελθόντος δ᾽ εἰς ἀθεμίτους τόλμας, μετὰ τῶν 
ἄλλων καὶ τὰ κατὰ τῶν ἀποστόλων ἐγχειρηθῆναι. 

ΧΧΠΙΠΙ. ᾿Ιουδαῖοί ,)ε μὴν τοῦ ἸΙαύλου Καίσαρα 
ἐπικαλεσαμένου ἐπί τε τὴν “Ῥωμαίων πόλιν ὑπὸ 
Φήστου παραπεμφθέντος, τῆς ἐλπίδος καθ᾽ ἣ ἣν ἐξήρ- 
τυον αὐτῷ τὴν ἐπιβουλήν, ἀ ἀποπεσόντες, ἐπὶ ̓ Ιάκω- 
βον τὸν τοῦ κυρίου τρέπονται ἀδελφόν, ᾧ ᾧ πρὸς τῶν 
ἀποστόλων ὁ τῆς ἐπισκοπῆς τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις 
ἐγκεχείριστο θρόνος. τοιαῦτα δὲ αὐτοῖς καὶ τὰ 
κατὰ τούτου τολμᾶται. εἰς μέσον αὐτὸν ἀγα- 2 
γόντες ἄρνησιν τῆς εἰς τὸν Χριστὸν πίστεως ἐπὶ 
παντὸς ἐξήτουν τοῦ λαοῦ: τοῦ δὲ παρὰ τὴν ἁπάν- 
των γνώμην ἐλευθέρᾳ φωνῇ καὶ μᾶλλου ἢ ἢ προσ- 
εδόκησαν ἐπὶ τῆς πληθύος ἁπάσης παρρησια- 
σαμένου καὶ ὁμολογήσαντος υἱὸν εἶναι θεοῦ τὸν 
σωτῆρα καὶ κύριον ἡμῶν ᾿Ἰησοῦν, μηκέθ᾽ οἷοί 
τε τὴν τοῦ ἀνδρὸς μαρτυρίαν φέρειν τῷ καὶ δι- 
καιότατον αὐτὸν παρὰ τοῖς πᾶσιν δι᾽ ἀκρότητα 
ἧς μετήει κατὰ τὸν βίον φιλοσοφίας τε καὶ θεο- 
σεβείας πιστεύεσθαι, κτείνουσι, καιρὸν εἰς ἐξου- 
σίαν λαβόντες τὴν ἀναρχίαν, ὅτι δὴ τοῦ Φήστου 
κατ᾽ αὐτὸ τοῦ καιροῦ ἐπὶ τῆς ᾿Ιουδαίας “τελευτή- 
σαντος, ἄναρχα καὶ ἀνεπιτρόπευτα τὰ τῆς αὐτόθι 
διοικήσεως καθειστήκει. τὸν δὲ τῆς τοῦ ᾿Ιακώ- 8 
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ἘΘΟΙ ΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΘΤΟΒῪ, 11. χχτι. 6---χχῖτι. 8 

ἄονη ἢἰβ παυγαῖῦῖνα πη} ἐπ 6 ἐΐπηθ θη Πα ψγὰ8 ψ ἢ 

Ῥαὰ]. ΥΥε Πᾶνε βαἰα ἐῃὶς ἕο 5ῆον ὑπαὺ Ῥαι]Ἐ}5 τηατίγυ- 

ἀοῖη νγὰ8 ποῦ δοοοιηρ 5ῃ6 4 ἀατίηρ π6 βοϊουτη ἴῃ 

Βοταθ νη ΐοἢ Ταῖκα ἀδβουῖθεθ. ῬΥΟΌΔΌΙΥ αὖ {πὸ Ρὲ- 

δἰπηΐηρ ΝΕΥΟ 5. αἰβροβι οη νγὰθ ρθηΐοῦ ἀπά ἰδ νγὰβ 

Θαβῖθν ἔογ Ῥδι]5 ἀθίεποθ οὐ 6 Πα] οἵ ἷβ νίδυνβ ἴο 
θὲ γτϑοοῖνεα, θαῦ δ5 μα δάἀναποεα ἰοναγᾶς γθοκ]θος 

οὐταθ {Πη6 Αροβίϊεβ ψγεύε αὐΐδοκεα δοηρ ψιτῃ {Π6 
γταϑῦ. 

ΧΧΠΙ. θη Ῥδὰ] ἀρρεα]βᾶ ἴο δϑϑαῦ ἀπᾷ νγὰβ βεπῦ 
ΟΥΟΡ ἕο Βοπηθ Ὀγ Ἐδβϑίιβ ὑπ6 {ον σγοσα ἀϊβαρροϊηἑοά 

οὗ {Π6 Πορβ ἰπ ψῃοῃ ἐμον Πδᾷ Ἰαϊᾷ ἐπμπεῖν ῥοῦ ἀραϊπϑὶ 

᾿ΐπα ἀπα ἐπγπθα ἀραϊηδὺ }164π|68, ἐπε Ὀγοῖμου οἵ ἐπα 
Ιοτὰ, το βοτὰ ἐμα ἐῃγοπα οὗ {π6 Ὀἰβπορτίς ἰπ 9 ετὰ- 

βδ]θτη Πδὰ θθθη δ]]οϊἐθα θγ ὑπ6 Αροβὶϊεβ. Τῇ οτἴτηβ 
ὙΠΟ ἐΠΕΥ οοτηταϊἐ θα νγὰβ ἃ5 [Ὁ] ον8. ὙΠΕΥ Ὀτουρῃὶ 

Πίτη ἰηΐο ἐπα τηϊᾶθὲ ἀπ ἀδιηαπᾶθα ἃ ἀδπίαὶϊ οἵ {πὸ 
ξαϊϊη ἴθ ΟΠ γῖθὲ Ὀοϑίουα 411 ἐς ῬΘΟΡΙΘ, θυ ψῃθη ΠΟ, 

ΘΟΠ ΓΑ ἴο ἐπα δχρϑοξαϊίοη οὗ 811] οἵ {ῃϑῖὰ, νἱτῃ ἃ 

Ἰουα νοῖΐοθα ἀπ σῖξῃ ταοτα οουταρα ἐπᾶπ ἐπου Πδά 
Ἔχρθοῖθα, οοῃμἔβββεα βείοσε 411 ὑπΠ6 ρβορὶθ ἐμαὶ οὔ 
Του δηᾶ ϑανίουν «9655 ΟΠ γίϑὶ ἰα ἐπε βοὴ οἵ ἀοάᾶ, 

ἘΠΕΥ σου] πὸ ἸοηρΟΥ δπάστο ἢΐβ [θϑυϊτηοην, βίποθ μ6 
γγὰ5 ὈῪ 8}] τηβῃ Ὀο]ονβα ἴο "6 τηοϑὺ τὶρῃΐθουβ θθοδῦβα 

οὗ {Π6 μεῖρῃξ ψῃῖο μῈ Παᾷ τεδομεαᾶ ἴῃ ἃ {ἴὸ οὗ 

ῬΒΠΟΒΟΡΗΥ ἃπά το]ρίομ, απ Κι]Π6 ἃ Ἠΐπα, υϑίπρ' ἀπ υ ΠΥ 
85. 8 ΟΡρουαπῖ [Ὁ ΡΟνΟΥ βἰποθ αὖ ἐπαῦ τηουηθηΐ 

Ἐεβίυβ Πα αἰδα ἴῃ {πάδθα, Ἰδανίπρ ἐπα αἰδύγίοῦ τ ἢ- 

ουῦ βονθυῃτηθηῦ ΟΥ̓Ρτοουταῖοῦ. ΤῊ ΤϑηΠοΥ οὗ 
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Ναπι. ὑ, 8 
μον. 10,9 } 

1ΛΙΚΘῚ, 1ὅ 

Ναμη. 6, ὅ 

19. 8, 107 

ΟΓ. Ἐπ5. ἰἱν. 
29.,. 
Φόμῃ 10,9 

ΕΟΒΕΒΙΙΙΒ 

βου τελευτῆς τρόπον ἤδη μὲν πρότερον αἵ παρα- 
“ “ ’ὔ . " ’ 3 Α 

τεθεῖσαι τοῦ Ἀλήμεντος φωναὶ δεδηλώκασιν, ἀπὸ 
“ , “ ΄ ᾿Ὶ }Ὶ ΄, τοῦ πτερυγίου βεβλῆσθαι ξύλῳ τε τὴν πρὸς θάνατον 

πεπλῆχθαι αὐτὸν ἱστορηκότος" ἀκριβέστατά γε μὴν 
τὰ κατ᾽ αὐτὸν ὁ “Ηγήσιππος, ἐπὶ τῆς πρώτης τῶν 
ἀποστόλων γενόμενος διαδοχῆς, ἐν τῷ πέμπτῳ 
αὐτοῦ ὑπομνήματι τοῦτον λέγων ἱστορεῖ τὸν τρόπον" 

“ Διαδέχεται τὴν ἐκκλησίαν μετὰ τῶν ἀποστόλων 
ε 3 Α “ , 3 ΄, « ᾽ δὼ ς 

ὃ ἀδελφὸς τοῦ κυρίου ᾿Ιάκωβος, ὁ ὀνομασθεὶς 
ὑπὸ πάντων δίκαιος ἀπὸ τῶν τοῦ κυρίου χρόνων 

2 Α ς “-“ 2 Α δι ,ὔ ᾽ - μέχρι καὶ ἡμῶν, ἐπεὶ πολλοὶ ᾿Ιάκωβοι ἐκαλοῦντο, 
οὗτος δὲ ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ἅγιος ἦν, οἶνον 
καὶ σίκερα οὐκ ἔπιεν οὐδὲ ἔμψυχον ἔφαγεν, ξυρὸν 
ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ οὐκ ἀνέβη, ἔλαιον οὐκ 
ἠλείψατο, καὶ βαλανείῳ οὐκ ἐχρήσατο. τούτῳ 
μόνῳ ἐξῆν εἰς τὰ ἅγια εἰσιέναι" οὐδὲ γὰρ ἐρεοῦν 
ἐφόρει, ἀλλὰ σινδόνας. καὶ μόνος εἰσήρχετο εἰς 
τὸν ναὸν ηὑρίσκετό τε κείμενος ἐπὶ τοῖς γόνασιν 
καὶ αἰτούμενος ὑπὲρ τοῦ λαοῦ ἄφεσιν, ὡς ἀπ- 
εσκληκέναι τὰ γόνατα αὐτοῦ δίκην καμήλου, διὰ 
τὸ ἀεὶ κάμπτειν ἐπὶ γόνυ προσκυνοῦντα τῷ θεῷ 
καὶ αἰτεῖσθαι ἄφεσιν τῷ λαῷ. διά γέ τοι τὴν 
ὑπερβολὴν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐκαλεῖτο ὁ 
δίκαιος καὶ ὠβλίας, ὅ ἐστιν ἱἙλληνιστὶ περιοχὴ 
τοῦ λαοῦ, καὶ δικαιοσύνη, ὡς οἵ προφῆται δηλοῦσιν 
περὶ αὐτοῦ. τινὲς οὖν τῶν ἑπτὰ αἱρέσεων τῶν 

- “ “-“ ᾽ “ 

ἐν τῷ λαῷ, τῶν προγεγραμμένων μοι (ἐν τοῖς 
Υπομνήμασιν), ἐπυνθάνοντο αὐτοῦ τίς ἡ θύρα 
τοῦ «Ιησοῦ, καὶ ἔλεγεν τοῦτον εἶναι τὸν σωτῆρα" 
ἐξ ὧν τινες ἐπίστευσαν ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὃ Χρι- 
στός. αἱ δὲ αἱρέσεις αἱ προειρημέναι οὐκ ἐπί- 
στευον οὔτε ἀνάστασιν οὔτε ἐρχόμενον ἀποδοῦναι 
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ἘΟΟΙ, ΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΘΤΟΗΝΥ, 11. χχπι. 8-Ὁ 

Φατηθϑβ ἀθαΐῃ Πὰβ θθθη 5ῃονιι ὈΥ {ῃ6 ψογᾶς οὗ 
ΟἸεταθηῦ ἃἰγαεδαν αποΐθα, παγγαϊίηρ ὑπαὺ 6 νγᾶϑ 
ἐπσονι ἔγοτα ὑπ6 Ῥαϊ]θτηθηῦ ἀπ θθαΐθη ἴο ἀθαίῃ 
ΙΓ ἃ οἷα, Ρυΐ Ηερεβίρρυβ, πὸ Ὀδοηρθ ἕο {π6 
δεπογαύίοη δἴγευ [η6 Αροβί]θβ, ρίνθα πε τηοϑὺ δοοὺ- 
ταῖθ δοοοιηῦ οἵ Πΐτη βρεακίηρ ἂἃ5. ΤΌ]Π]ουνβ ἴῃ Ηἷἰ5. ΒΡ 

ῬΟΟΚ : “Τῆς σμάῦρα οὗ ὑπ6 ΟΠυτοῃ ραβθβα ἴο «Ψδγὴ68 

ὉΠ Ὀγοῦμου οὗ ἐπε 1 οΥγά, ἐορϑῦμου πὶ ἢ ἐπς ΑΡοβ!οϑ. 
ΗΘ ν88 οδ] δᾶ ἐπα ὑ Ψυθὺ ᾿ ὈΥ 411 τχθη ἔγουη ὑπ ον 8 

Εἴπηθ ἕο ΟἿΥ̓5, 5'πΠ06. ΤΥ ἃ16 ΟΔ]16α «4165, θα Πα 

γγὰ8 ΠΟΙ ἔγοτη [5 τηοῦμουβ οι. Ηδ ἄγαπκ πὸ 
ὙΪΠ6 ΟΥ᾽ βἰσοηρ αὐ, ποὺ αἰα Πα δαὶ ἤθβῃ ; πο τ ΖΟΥ 

γγεηῦ ὉΡοη ἢΐ5 μεδᾶ ; ἢδ ἀἰὰ ποὺ δποϊηὐ Πἰταβϑὶ ψ ἢ 
οἷ], πα Πα αἰα ποῦ ρὸ ἴο ὑπ6 θαΐῃ8.( Ηδ δομπθ νγὰβ 

Δ]Πονγεα ἴο δηΐου πο ἐπα βαπούπαγγ) ἔογῦ μα αἱά ποὺ 
ὙΘΔΥ γῸΟ] Ραὺ Ἰίηθη, δηα ἢ υϑθ6α ἴο δηΐου δοῃα 

ἰπΐο ἐπα ἤδθιηρ]α πᾶ θὲ ἔουιπα Κπθο]πρ' πα ργαγἱηρ' 
ἴον ἔουρίνθηθθβ ἔου {Π6 ῬΘΟΡΙθ, 50 ἐμαὺ ἢ Κπθθβ 
δγον Παγα 6 ἃ σδιη 6] 5' θβοδῦβα οὐ ἢΐ58. οοπδίδηϊ 

ψΟΥΒΠΪΡ οὗ αοά, Κηδο]ηρ' ἃ πα δβἸεῖπρ' [οΥρΊν 685. ΤῸΓ 
1ῃ 6 Ρθορῖο.. 50 ἔγογη Πῖβ Ἔχοθϑϑῖνα τἱρηνθοῦβηθθθ Π6 

᾿γὰ5 ΟΔΙ] δα {πῸ ΨΦυθὺ δἀπα ΟὈ]ἴα5, ὑπαὶ ἰ ἰπ ὅτε, : 

“Βεαιηρατὶ οὗ π6 Ῥθβορὶβ (ἀπὰ τἱρ ἢ ΘΟ Βη 685, 858. {Π6 
ῬΙΌρΡΒοἰβ ἄθοϊανλα οοποθγηίηρ' πη, ΤῊὰ5 βοιηθ οὔ Π6 
566 βοοῖβ διηοηρ ὕπ6 ῬΘΟΡΙΘ, ΠΟ σγεσ ἀθβουθεα 
Ὀεΐοτε ὈῪ τὴς ({π ἐπι8 Οογτητηθηΐαυθ8){ ἱπααῖγθα οὗ Πΐπὶ 
ΟΠ δὺ νγὰβ {π6  σαίβ οἵ Ψ6ϑ05, ἀπά πε βαἰα ὑῃαῦ ἢ6 νγὰβ 

16 ϑανίουυ. Ονίηρ' ἴο {Πἰ5 βοιηβ Ρε]ανεα παῦ «[6ϑὰ8 

νγὰβ {ῃ6 Ομυβυ. ὙΠῸ βθοὺς τηθπέϊοπθα ἀρονς, αἰ ποὺ 

ῬοΙίανα οἰσπον ἴῃ τϑϑυσγθούϊοι. οὐ ἴῃ ὁη6 ψὕΠ0 58} 
11] 



1Κθ 20, 21 

Μαίυ. 26, 64 

Μδυκ 14, 62 

ἘΌΒΕΒΙΓΙΒ 

δι . Ν δ 2 “ “ , " ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ: ὅσοι δὲ καὶ 
δ ᾿ δ “ “ ᾿ “-“ 

ἐπίστευσαν, διὰ ᾿Ιάκωβον. πολλῶν οὖν καὶ τῶν 
5, “ , 

ἀρχόντων πιστευόντων, ἦν θόρυβος τῶν ᾿Ιουδαίων 
“ καὶ γραμματέων καὶ Φαρισαίων λεγόντων ὅτι 

“ Α ΕΣ - Α ᾿Ὶ 

κινδυνεύει πᾶς ὁ λαὸς ᾿Ιησοῦν τὸν Χριστὸν προσ- 
δοκᾶν. ἔλεγον οὖν συνελθόντες τῷ ᾿Ιακώβῳ: 
έ “- ἕ πῶ, Α , . " ᾽ παρακαλοῦμέν σε, ἐπίσχες τὸν λαόν, ἐπεὶ ἐπλα- 
νήθη εἰς ᾿Ιησοῦν, ὡς αὐτοῦ ὄντος τοῦ Χριστοῦ. 

- - ᾽, , 

παρακαλοῦμέν σε πεῖσαι πάντας τοὺς ἐλθόντας 
εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ πάσχα περὶ Ἰησοῦ: σοὶ γὰρ 
πάντες πειθόμεθα. ἡμεῖς γὰρ μαρτυροῦμέν σοι 
καὶ πᾶς ὃ λαὸς ὅτι δίκαιος εἶ καὶ ὅτι πρόσωπον 
οὐ λαμβάνεις. πεῖσον οὖν σὺ τὸν ὄχλον περὶ 
᾿Ἴησοῦ μὴ πλανᾶσθαι: καὶ γὰρ πᾶς ὃ λαὸς καὶ 
πάντες πειθόμεθά σοι. στῆθι οὖν ἐπὶ τὸ πτερύ- 

"“ὖ 

γιον τοῦ “ἱεροῦ, ἵνα ἄνωθεν ἧς ἐπιφανὴς καὶ ἢ 
εὐάκουστά σου τὰ ῥήματα παντὶ τῷ λαῷ. διὰ 
γὰρ τὸ πάσχα συνεληλύθασι πᾶσαι αἱ ᾿ φυλαὶ 
μετὰ καὶ τῶν ἐθνῶν. ἔστησαν οὖν οἱ προ- 
εἰρημένοι γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι τὸν ᾿Ιάκωβον 
ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ναοῦ, καὶ ἔκραξαν αὐτῷ καὶ 
εἶπαν “ δίκαιε, ᾧ πάντες πείθεσθαι ὀφείλομεν, 
ἐπεὶ ὁ λαὸς πλανᾶται ὀπίσω ᾿Ἰησοῦ τοῦ σταυρω- 
θέντος, ἀπάγγειλον ἡμῖν τίς ἡ θύρα τοῦ ᾿Ιησοῦ. 
καὶ ἀπεκρίνατο φωνῇ μεγάλῃ “τί με ἐπερωτᾶτε 
περὶ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ αὐτὸς κάθηται 
ἐν τῷ οὐρανῷ ἐκ δεξιῶν τῆς μεγάλης δυνάμεως, 
καὶ μέλλει ἔρχεσθαι ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐ- 
ρανοῦ;᾿ καὶ πολλῶν πληροφορηθέντων καὶ δο- 
ξαζόντων ἐπὶ τῇ μαρτυρίᾳ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ 

1 Τῆς ἐγδαϊοη ἰἴ5 οὈνϊοιϑὶν οοηδιθεα, ΟΠ 85 την Βα δὴ 
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ἘΘΟΙ ΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ΗΙΘΤΟΆΒΥ, 11. χχηπ. 9--14 

ΘΟμη6 ἴο γϑυγαγα Θδοὴ δοοογαϊηρ ἕο Πἰβ ἀδεᾶβ, Βαϊ 5 
ΤΔΠΥ͂ ἃ5 μα] θνεα αἰα 50 θδθοδιβα οὗ }84τ65. Νόον, 
βίποθ τηδηνί ονεη οὗ ἐπα τΌ] θυ Πρε]ενοά, {πεγα γγᾶβ ἂς 
ἔαπηα!ε οὐ 1ῆς8 7}6ν)γ8 πα ἐπς βουῖθεθ ἀπα Ῥἢαγίβθοϑ }) 
βαγτηρ' Πα ἴῃ 6 ΠΟ]6 ῬΘΟρΡ]6 νγἃβ 'ῃ ἄδηροι οὐ Ἰοοκίπρ' 
ἴον «1655 δ5 ὅπ Ομ υίθυ. 80. {Π6 Ὺ δββοιι]εα ἀπά βαἱά 
ἕο «ἀπηθ5,{΄ 6 Ῥθβθθοὴ γου ἴο τϑβϑιγαίη [Π 6 Ῥθορὶς 
βίησθ ἔῃ 6 Υ ἃγ6 βίσαγίηρ' δέξεν 9 6505 5 ἐποιρὴ Π6 σγετα 
ἐῃ6 Μεββίδῃ. γε Ῥεβθεοῦ γοὰ ἴο ρεύϑιδᾶθ οοῃ- 
ΘΟΥΗΪηρ' «6515 811} γγῆο οοπλα ἕο υ ἐῃς ἄδὺ οὗ {π6Ὸ Ῥαβ8- 
ΟΥ̓ΘΥῚ ον 81] οθεὺ γοῦ. ον νὰ πᾶ ἐμὲ ψῃο]6 ῬΘΟΡΙΘ 
ἑοϑεν “ἴο γοὰ ἐπαὺ γοι ἃγα τἱρῃίθουβ απ ἀο ποῖ 
γεβρθοῦ Ῥϑύβοηβ. ( 50 ἀο γοῦ ρεύβαδαᾶθ ἐπα οσονψᾷ ποῖ 
ἴο ΘΥῪ ΘΟΠΟΘΥηΐηρ' «[6βτ|5, ἴου ὑΠ6 ὑγΠ0]6 ῬΘΟΡΙῈ ἀπᾶ νγα 
81} ΟΡ δῪ γου.. ὙΒογθίοσγα βἰαηα οὴ ἐπα Ραυ]δταθηὺ οἵ 
ἔῃ δδιρ]6 ὑπαὶ γοὺ τπᾶὺ 6 οἰθαυν νἱβῖθ]6 οι Πρ, 
δηα ὑπαῦ γοῦν γουβ τὰν Ὀς6 Δ 10]6 ἕο 411 {Π6 Ῥβορίε, 
ἴου θδοδυβα οὗ {πη6 Ῥαββονοὺ 411 {π6 ἐγῖρθεϑ, σι ἐπα 
(ἀθη 65. α͵βο, Πᾶνα οοτὴς ἑοροῖμεν. 850 (Π6 Θοῦῖρο5 
ἃ 4 ῬΠδτίβθαβ, ἱπθη οπθα Βαδΐοσα τπδᾶθ Ψὰτηθβ βἰδηά 
οἡ ἐῃ6 Ραϊ]δηηθηὺ οὗ ἔπ6 ἔδιηρὶθ, πᾶ ὑπον οὐ θα οὐ 
ἴο Βίτη πᾶ ϑβαἱά, “ΟἿ, 1υϑὺ οπθ, ἴο ποῖα νγα 81] οὐγα 
ΟΡααΐθπο6, βίποα {Π6 Ῥθορὶθ ἃύὰ βίγαγίηῃρ δέου 1 6515 
ὙΠΟ νγᾶβ οὐΟ]Π 66, [6] πι8 δῦ 15 1Π6 σαΐθ οἵ 1655} 1 
Απᾶ 6 δηβνεσεα τ] ἃ Ἰουᾶ νοΐοα, “ΝΥ ἀο γοὰ 
δὶς τὴϑ. σοποογηΐηρ ἔπΠ6 ὅθ οὗ Μδη ἢ Ηδ ἰβ οἰἐὐϊηρ' 
ἴῃ Πδάνθη οἢ {π6 τἱρῃϊ παπᾶ οὗ {π6 στεαὺῦ ρονεῖ, πὰ 
ἢθ. Ψ1}} οοτὴβ οὐ ἐπ6 οἱουιβ οἵ μθᾶνθη. Απᾷ τηδην 
γγΘΥ 6. ΘΟΠνποοΘα ἀπά οοπξεββθα 5 αὖ ἐπ ἐδϑεϊηομν οἵ 

ἱπδοσυγαῖθ ἐγα ηϑ]  ογαίοη οἵ ἐμς Ἡδτονν [ῸΣ “ Ἀδιηρατγ οὗ ἐπα 
ῬΘΟΡΙΘ,᾽ Ὀαΐ {π6 τοίογεποο ἴο ἐπθ ργσορμοὶβ ἀθῆρθο θχρ]απαίϊοη. 
ΤῊς ““ Οδἴο᾽" οἵ Φ 6511 15. 4150 ἃ ΡῬᾳΖ216, θυ ὃ την θῈ οοπποοίθα 
ἢ {Π6 δαν]ν ΟἩγἰϑἐ αι η5᾽ Πατη6 ἔῸΥ ἐπ 5 ν 85 οὐ “ἴῃς αν." 
5 ΤΑΐογαν “ ρ]ονιῆςα," ΟἿ 40. ἰχ. 94. 

17 



15. 8, 10 

1Κο 28, 84 

ὅοτ. 42 

ΕΌΒΕΒΙ 

λεγόντων “ ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ, τότε πάλιν 
οἵ αὐτοὶ γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι πρὸς ἀλλή- 
λους ἔλεγον “ κακῶς ἐποιήσαμεν τοιαύτην μαρ- 
τυρίαν παρασχόντες τῷ Ἰησοῦ: ἀλλὰ ἀναβάντες 
καταβάλωμεν αὐτόν, ἵνα φοβηθέντες μὴ πιστεύ- 
σωσιν. αὐτῷ. καὶ ἔκραξαν λέγοντες “ὦ ὦ, 
καὶ ὃ δίκαιος ἐπλανήθη, καὶ ἐπλήρωσαν τὴν 
γραφὴν τὴν ἐν τῷ Ἡσαΐᾳ γεγραμμένην ἄρωμεν 
τὸν δίκαιον, ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστιν" τοίνυν 
τὰ γενήματα τῶν ἔργων αὐτῶν φάγονται. ἀνα- 
βάντες οὖν κατέβαλον τὸν δίκαιον. καὶ ἔλεγον 
ἀλλήλοις “λιθάσωμεν ᾿Ιάκωβον τὸν δίκαιον, 
καὶ ἤρξαντο λιθάζειν αὐτόν, ἐπεὶ καταβληθεὶς 
οὐκ ἀπέθανεν: ἀλλὰ , στραφεὶς ἔθηκε τὰ γόνατα 
λέγων ̓  παρακαλῶ, κύριε θεὲ πάτερ, ἄφες αὐτοῖς" 
οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν’ οὕτως δὲ κατα- 
λιθοβολούντων αὐτόν, εἷς τῶν ἱερέων τῶν υἱῶν 
Ῥηχὰβ υἱοῦ Ῥαχαβείμ, τῶν μαρτυρουμένων ὑπὸ 
Ἱερεμίου τοῦ προφήτου, ἔκραζεν λέγων “παύ- 
σασθε: τί ποιεῖτε; εὔχεται ὑπὲρ ὑμῶν ὁ δίκαιος. 
καὶ λαβών σις ἀπ᾽ αὐτῶν, εἷς τῶν “γναφέων, τὸ 
ξύλον, ἐν ᾧ ἀποπιέζει τὰ ἱμάτια, ἤνεγκεν κατὰ 
τῆς κεφαλῆς τοῦ δικαίου, καὶ οὕτως ἐμαρτύρη- 
σεν. καὶ “ἔθαψαν αὐτὸν ἐπὶ τῷ τόπῳ παρὰ τῷ 
ναῷ, καὶ ἔτι αὐτοῦ ἡ στήλη μένει παρὰ τῷ ναῷ. 
μάρτυς οὗτος ἀληθὴς ᾿Ιουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν 
γεγένηται ὅτι ᾿Ϊησοῦς ὁ Χριστός ἐστιν. καὶ 
εὐθὺς Οὐεσπασιανὸς πολιορκεῖ αὐτούς. ἢ 

τ ΟἿ δθοῦρο συ ποο] 5 638, 585-641, 9. 

1 Ὴς ἢγδὲ ρατὲ οὗ ἴῃς αποξαϊίοπ 5. ἔγοια ἐπ ὙΥ Ἰβάοπι οὗ 
ϑοϊοιπομ, ποὲ [9αΐἴδῃ. 

3 ΤῊΪ5. δἴουυ ἰ8β σοηξιβοα δηα ἱπιρτοραθ]θ. ΤῈς ἕεχὲ οὗ 
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 Ζαθ, δἀηᾶ 

ἘΘΟΙ ΕΒΙΑΘΤΊΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΎΥ, 11. χχπι. 14--18 

δατηθθ ἂἀηα 5αϊα, ᾿ Ηοβᾶππα ἴο ἐπθ ὅοῃ οὖ. Πενία. 
ΤΉδη ἀραΐπ ἐπε βαπιθί Βουῖθε5. πᾷ Ῥῃδνίβθοβ Ἰβαϊὰ ἴο 
Οη6 ἃποίμου, ᾿ε αἷα ψγοηρ ἴο ργονίαθ «6515 τ τῃ 
ΒΌΟἢ ἐδϑύϊπαοην, Ρυὺ Ἰοὺ 8 ρῸ ὉΡ δῃᾷ ἐῆτον Πΐτη 
ἄονπ ὑπαὺ ὑΠῈῪ τᾶν ΡῈ αἴγαϊα δῃηα ποὺ Ῥε]ῖονε Πίΐγη. 
Ἀπα ἐπῃεὺ οὐἱδα ουαὐΐ Ξαγίηρ, “ΟἿ, ὁ, Ἔυβὴ ἐπθ 7580 
ὃπ6 εὐγαα. Απᾶ ἐπον Ἐ]ΠΠ16α ἐπε ϑουϊρίατα νυ θη 
ἴῃ ᾿βαίδῃ, “Τὺ ἃ ἴακθ {ῃ6 Ἰπθὺ τηδῃ ἴου Πα ἰβ 
ὈΠΡΥΌΝΔΌ]6 ἴο τ5. Ὑεὺ {Π6Ὺ 518}} δαὺ πὸ ἔταϊς οὗ 
ὑπεῖν γουϊτο.ἡ 850 ποὺ ψεπῦ ὉΡ πᾶ ἕῆγεν ἄονῃ {Π6 

ἴμογ Βα ἴο οὔθ δποίμου, ἡ Τοῦ ὰ5 βἴομθ 
άτηθβ ὑΠ6 {π58},᾿ ἀπα ἐπεν θδρδαη ἴο ϑἴοπε ἢΐπη βἴποα 
Ἐπ [8411] παᾶ ποὺ κι ]1δα πίσω, αὐ μῈ ἑατηθα απ Κπηοὶὰ 
βαυΐηρ, 1 Ὀεβεθοῦ πε, Ο Ἰογά, αοα δμα Ἐδίμεου, 

 οΥρῖνα μοι, ἔῸγ ὑπον πον ποὺ ψηδὺ ἔμπουν ἀο.ὕ 
Απὰ ψῃ1|6 μον σρεῦα ὑππ5 βἰοπίηρ τη οπα οὗ {π8 

Ῥυϊοϑίβ οἵ {π6 βοη8 οἵ βδομδρ, {π6 βοὴ οἵ Ἀδθομαθίτα," 

ἴο ψγομα «Θγθυηΐδῃ ὑπ ρυορημθὺ θοῦα τἱΐπθββ, οὐἱθα 
ουΐ βαγίηρ,, ᾿5[ΟΡ "τ μδὺ ἃγα γοὺ ἀοίηρ ἢ Τὴ Ψυθβὺ 
15 Ῥγαγίηρ ἔου γοι.᾿ 2 ΑΠά ἃ οογίαίη τηϑῃ διποηρ ἔῃ 6, 
οπα οὗ ἐπε Ἰαυπαΐγγαθπ, ἕοοῖς ἐπ6 οἷα σι ψ ΠΟ ἢ 
ἢδ υϑϑα ἴο Ὀδαὺ ουὐ ὑπ6 οἱοίῃθβ, δπα πὲς ὑπὸ Ψυϑὺ ὁῃ 
Π6 Πϑδᾶ, πᾶ 80 ἢβ βυβεγεα τπαυίγγάοση. ᾿Απά ἐποῦ 
Βυτίοα Πΐτη οὐ ἐπα βϑροῦ Ὀγ ἐπε ἐεπρ]6, πα Ἢϊ5 σγᾶνε- 
βίοπα 5}1}} ταυηδίηβ Ὀγ ὑπῈ ἰεηρ]θ. Ηδ Ὀεβοϑιηδ ἃ {ττια 
υυΣῦπεϑα θοΐῃ ἴο «}εὴ)]ὸ ἀπα ἴο αὙὐθο 5 ἐπαῦ «6585 15 1Π6 
Οἰμίνιναπὰ αὖ οποα Ν᾽ εβραβίδῃ θερδᾶη το θαϑβϑίερο ὑπο. 

Ἡερεβίρριιβ τπησδὲ θῈ οογγιρὶ, ἴοῦ Πδομα μη 15. οαἱν {πα 
Ἡδρτον Ρἱυταὶ ἃπα πιογοὶν τορϑαῖβ ἐπα ργϑνίοιιβ ΡῬῇγ86. 
Μογθονοῦ ἐπ6 Ἠδομαθῖϊεβ γεσα ἃ ἐσρα οἵ Καηίΐζεβ ΠῸ ΕΥ6 
δαἀορίεοα ἰηΐο [5γ86] (ο 1 Οἤγοη. 11. ὅδ πα Ψεγ. χχχνυ. 19). 
ἼΠΕΓΙΟ 15 πὸ ἐνίάθπος ὑπαὶ ἃ Ἀθομπαθιΐα νγὰϑ Ἔν Ὲν σοπηΐξα ἃ5 ἃ 
Τιονῖΐθ, οὐ ἐμαὶ ἔῃ6 παῖδ νγὰβ ἐπαΐ οἵ ἃ βεοῖ ἴο ψν ῃίοἢ ἃ ῥυϊδϑὲ 
ΟΥ 1 ονιΐθ σου μᾶνα θεϊοηρεα. Εἰρίρῃαηῖιβ (Παϑν. ἸΧΧν]. 
14) τϑρίδοοβ ἐἢ]5 τηγϑίεσίοιιβ Ἀθομαθῖΐα Ὀν ϑπθοη {Π6 δοὴ 
οἵ ΟἸορδ8. 
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ΕΌΒΕΒΙΙΙΒ 

Ταῦτα διὰ πλάτους, συνῳδά γέ τοι τῷ Κλή-: 
μεντι καὶ ὁ «Ηγήσιππος. οὕτω δὲ ἄρα θαυμάσιός 
τις ἣν καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἐπὶ δικαιο- 

΄ , δ ἽἼ 7 « ᾿ ᾿Ὶ 3 ; σύνῃ βεβόητο ὁ ᾿Ιάκωβος, ὡς καὶ τοὺς ᾿Ιουδαίων 
ἔμφρονας δοξάζειν ταύτην εἶναι τὴν αἰτίαν τῆς 
παραχρῆμα μετὰ τὸ μαρτύριον αὐτοῦ πολιορκίας 
τῆς “Ἱερουσαλήμ, ἣν δι’ οὐδὲν ἕτερον αὐτοῖς 
συμβῆναι ἢ διὰ τὸ κατ᾽ αὐτοῦ τολμηθὲν ἄγος. 

᾿Αμέλει γέ τοι ὁ ᾿Ιώσηπος οὐκ ἀπώκνησεν καὶ: 
“- 3 

τοῦτ᾽ ἐγγράφως ἐπιμαρτύρασθαι δι ὧν φησιν 
λέξεων “᾿ ταῦτα δὲ συμβέβηκεν ᾿Ιουδαίοις κατ᾽ 
ἐκδίκησιν ᾿Ιακώβου τοῦ δικαίου, ὃς ἦν ἀδελφὸς 
Ἰησοῦ τοῦ λεγομένου Χριστοῦ, ἐπειδήπερ δικαιό- 
τατον αὐτὸν ὄντα οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἀπέκτειναν.᾽᾽ 

« ᾽ ᾽ Α ᾿ ᾿ θ ́, Ε] “- ᾽ ᾽ “ 

Ο δ᾽ αὐτὸς καὶ τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐν εἰκοστῷ : 
΄- ἢ λ , ὃ λ “- ὃ Ἀ ’, ΓΕ ,ὔ Λ 

τῆς ᾿Αρχαιολογίας δηλοῖ διὰ τούτων: “ πέμπει 
Ἁ “ ἾἌἊλ 3 Ἁ Ἴ ὃ , » 

δὲ Καῖσαρ βῖνον εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν ἔπαρχον, 
Φήστου τὴν τελευτὴν πυθόμενος. ὃ δὲ νεώτερος 
ἴἼΑνανος, ὃν τὴν ἀρχιερωσύνην εἴπαμεν παρ- 
εἰληφέναι, θρασὺς ἦν τὸν τρόπον καὶ τολμητὴς 
διαφερόντως, αἵρεσιν δὲ μετήει τὴν Σαδδουκαίων, 
οἵπερ εἰσὶ περὶ τὰς κρίσεις ὠμοὶ παρὰ πάντας 

Ἁ 3 , θ ̓ ἠὸ ὃ ὃ λ ̓ὔ Ψ 

τοὺς ᾿Ιουδαίους, καθὼς ἤδη δεδηλώκαμεν. ἅτε: 
“ Ν 

δὴ οὖν τοιοῦτος ὧν ὁ ἴἤλνανος, νομίσας ἔχειν 
καιρὸν ἐπιτήδειον διὰ τὸ τεθνάναι μὲν Φῆστον, 
᾿Αλβῖνον δ᾽ ἔτι κατὰ τὴν ὁδὸν ὑπάρχειν, καθίζει 
συνέδριον κριτῶν, καὶ παραγαγὼν εἰς αὐτὸ τὸν 
Ε ᾿ 3 “- “. Ἂς “ Ἂ , ἾἼ , ἀδελφὸν ᾿Ιησοῦ, τοῦ Χριστοῦ λεγομένου, ᾿Ιάκωβος 
ὄνομα αὐτῷ, καί τινας ἑτέρους, ὡς παρανομὴ- 
σάντων κατηγορίαν ποιησάμενος, παρέδωκεν λευ- 
σθησομένους. ὅσοι δὲ ἐδόκουν ἐπιεικέστατοι τῶν : 
κατὰ τὴν πόλιν εἶναι καὶ τὰ περὶ τοὺς νόμους 
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. ΤῊΪ5Β. δοοοιπῦ 15. οἴνθη αὖ Ἰθηρίῃ Ὀγ Ηδροβῖρραθ, 
Ῥαΐ ἴῃ ἀργθοιηθηΐ νι ΟἸδταθαῦ. ὍΠιι5 Ὁ βθαιηβ ὑπαΐ 
δΦάτηθβ νγὰβ ἱπάθϑα ἃ ὑϑγηδυῖκαῦ]α τηδη πα ἔδυμοιιβ 
δτηοπρ' 4}1} ἔρον τἱρη θουβηθβθ, 80 ὑπαῦ {πΠ6 τυῖβθ ον θῃ 
οὗ ὑπ8 Ψψεν5 ὑἐπουρμὺ ἐπαὺ ἐΠ|8 ψγὰθ {πΠ6 οαιθα οἵ ὑπο 
βίαρε οἵ Ψογυβϑαίθη ἱτητηθ ἀϊδίου αἴεν. ἢΐθ τηδγίγΥ- 
ἄοπι, ἀπ ὑπαῦ ἢ Παρρεπθα ἔῸγ πὸ οἴπου γθᾶβθοι 
ΝᾺ 1μ6 οὐἴπηθ νηΐ ἔθου δα οοπιηἰεα ἀραϊηϑὺ 
ἷπη. 
ΟΥ̓ οουΐϑα Φόβερῆι5 αἰ ποὺ ϑῃσῖπκ ἔγοπι οἰνίηρσ 

ΟΥΥ  ὕθη ἐδβεϊ πη ἴο {Π15, 45 [ὉΠ 5: “Απα {Π688 
ἐπίπρθ Παρρεπθα ἴο ἐπθ 96 νγ5 ἴο ἀνδῆρα «}8π|65 {Π6 
ψυβϑῖ, ψῆο νγὰβ ὑπ6 Ῥγοίπου οἵ «9695 {π6 50-οδ] δᾶ 
ΟἸ γἱβϑὺ, ἔοσ {πὸ «δἐνν8 ΚΙΠ6α Ἠΐτα ἴῃ βρίΐξα οἵ ἢΐβ σγθαῦ 
Τρ δου βη 655. ΤΠ βᾶῖὴθ Υ ΟῚ 180 πᾶυγαῦθθ ΠῚ5 
ἀδαΐῃ ἱπ ἐπε ὑνεηύθιῃ Ῥοοῖς οὗ {πὸ Αηεᾳιίϊο5 ἃ 5 

ΟΦ Ό]1]}ον5: “Νον θη (ὑδοϑαῦ ποατα οὗ {πὸ ἀθαίῃ οἵ 
Ἑδβίαβ ἢ6 βεπὲ ΑἸἹΡίπιιβ ἃ5 ΡΌναΥ ΠΟΥ ἴο {πᾶά868, Ραΐ 
Π6 γοῦηροὺ ΑΠδπιι8, γγη0, ἃ5. ψγῈ 5814, Πδα γτβοϑίνϑα 
{πε Ηἰρῃ Ῥυϊδϑίμοοα, νψὰβ οΪα ἱπ ἰειηρογαγηθηΐ 
ΔΙ ΥΘΙ ΔΙ ΚΔΌΪΥ ἀατίπρ. Ης Φ]Πονεα {πα βθοῦ οὗ 
ἐπε βαδάποθθθ, ψῆο αῦα οὐδ] ἴῃ ἐποῖν Ἰυαροιηθηΐβ 
Ῥεγοπά 4}1 ἐμε 768, 8ἃ5. γγὰ πᾶνε δἰγεδαν Ἂχρ]αϊπβά. 
Τῆὰ5 Πἷ5 ομαγδοῖου ᾿εαὰ Αμδηὰβ ἕο {πίπὶς ἐπαῦ πῈ πδὰ 
ἃ 501 8016 ορρογίαπίςγΥ ἐμγοιυρὴ {πὲ ἔδοῦ ὑΠαὺ 1 Θϑῦαβ 
γγὰ5 ἀεδᾶ δηὰ ΑἸΡίπιιβ 501 οὴὐ ἢΐβ ψᾶὰγ. Ηδ βυτὴ- 
ΤΟ ΠΘα ἃ οουηοῖ! οὗ Ἰυᾶροβ, Ὀγουρηῦ Ὀδίοτα [Ὁ τΠ6 

ΟῬχοίμοὺ οὗ «6505, ὑπῈ 580-οδ]] δα ΟΠ γῖθῦ, σνποθθ. πᾶ 
γγὰ5 ὕδιηθϑ, δπα βοῖὴθ οὐμούβ, οὐ {ῃδ δοουϑαίίοη οἵ 
Ῥγεακίηρ ὑπ6 1ὰνν ἀπᾶ ἀο] νου ἐπθτὰ ἴο θ6 βἴοπϑά. 
Βαυΐ 411 ψῇῆο ψεῦε τεραϊεα ὑπὸ τηοϑὺ γθᾶβοηδὈ ]Ὲ οὗ 

ἐπε οἰδίσοηβ ἃπα βύγίοῦ ὀρϑούνοῖβ οἵ ὑπ ἰὰν ψῈ 8 

1 ΤῊϊ5 ραβϑαρδ ἰ5 πο ἴῃ {πὸ ἐγδα!ἴοπαὶ ἑεχὶ οὗ Ψόβθρι8. 

ΟΠ. 1 Ν 17} 



ἘΠΒΕΒΙΤΙΒ 

5 - ,ὔ » 31. κα ,ὔ , ; ἀκριβεῖς, βαρέως ἤνεγκαν ἐπὶ τούτῳ, καὶ πέμ- 
πουσι πρὸς τὸν βασιλέα κρύφα, παρακαλοῦντες 
αὐτὸν ἐπιστεῖλαι τῷ ᾿Ανάνῳ μηκέτι τοιαῦτα 
πράσσειν. μηδὲ γὰρ τὸ πρῶτον ὀρθῶς αὐτὸν 

΄ } Ε] ΚΕΦ οἱ Α ᾿ 3 πεποιηκέναι. τινὲς δ᾽ αὐτῶν καὶ τὸν ᾿Αλβῖνον 
ς ΄ » Ὶ “-“ 3 ,ὔ ε ὑπαντιάζουσιν ἀπὸ τῆς ᾿Αλεξανδρείας ὁδοιπο- 

“-“- " ᾽ὔ « ᾽ 5δλ ᾿ 3 ψιξ ροῦντα, καὶ διδάσκουσιν ὡς οὐκ ἐξὸν ἦν ᾿Ανάνῳ 
" Ε “- ,ὔ , ΄ 3 

χωρὶς αὐτοῦ γνώμης καθίσαι συνέδριον. ᾿Αλβῖνος : 
δὲ πεισθεὶς τοῖς λεγομένοις, γράφει μετ᾽ ὀργῆς 

“ 3 ΄ 7 ᾽ ᾽ “- ,ὔ 3 ΄-“ 

τῷ ᾿Ανάνῳ, λήψεσθαι παρ᾽ αὐτοῦ δίκας ἀπειλῶν, 
καὶ ὁ βασιλεὺς ᾿Αγρίππας διὰ τοῦτο τὴν ἀρχι- 
ερωσύνην ἀφελόμενος αὐτοῦ ἄρξαντος μῆνας τρεῖς, 
᾿Ιησοῦν τὸν τοῦ Δαμμαίου κατέστησεν. 
Τοιαῦτα καὶ τὰ κατὰ ᾿Ιάκωβον, οὗ ἡ πρώτη 

τῶν ὀνομαζομένων καθολικῶν ἐπιστολῶν εἶναι 
λέγεται" ἰστέον δὲ ὡς νοθεύεται μέν, οὐ πολλοὶ 3 
γοῦν τῶν παλαιῶν αὐτῆς ἐμνημόνευσαν, ὡς οὐδὲ, 
τῆς λεγομένης Ἰούδα, μιᾶς καὶ αὐτῆς οὔσης 
τῶν ἑπτὰ λεγομένων καθολικῶν" ὅμως δ᾽ ἴσμεν 
καὶ ταύτας μετὰ τῶν λοιπῶν ἐν πλείσταις δεδη- 
μοσιευμένας ἐκκλησίαις. 
ΧΧΙΨ. Νέρωνος δὲ ὄγδοον ἄγοντος τῆς βασι-1 

λείας ἔτος, πρῶτος μετὰ Μάρκον τὸν εὐαγγελι- 
Α “ ᾽ 3 ’ , 3 ᾿Ὶ Ἁ 

στὴν τῆς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ παροικίας ᾿Αννιανὸς τὴν 
λειτουργίαν διαδέχεται. 
ΧΧΥ. ͵ Κραταιουμένης δ᾽ ἤδη τῷ Νέρωνι. τῆς! 

ἀρχῆς, εἰς ἀνοσίους ὀκείλας ἐπιτηδεύσεις, κατ᾽ αὖ- 
τῆς ὡπλίζετο τῆς εἰς τὸν τῶν ὅλων θεὸν εὐσεβείας. 
γράφειν μὲν οὖν οἷός τις οὗτος γεγένηται τὴν 
μοχθηρίαν, οὐ τῆς παρούσης γένοιτ᾽ ἂν σχολῆς" 
πολλῶν γε μὴν τὰ κατ᾽ αὐτὸν ἀκριβεστάταις ξ 
παραδεδωκότων διηγήσεσιν, πάρεστιν ὅτῳ φί- 
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ΔΉΘΟΥΘα αὖ {Π1|5 ἀπα βϑπῦ βϑουθῦυ ἴο ὑπΠ6 Ἐπαρογου, 
Ῥερρίπρ Ηἷπι ἴο ψυῖϊζα ἕο Απδηιθ ἴο αἷνα ἀρ ἀοίηρ 
80} ὑπίπηρθ, ἴον ὑπο γ ϑαϊα ἐπαὺ ἢς Παά ποὺ δοϊβὰά 
ΤΡΉΟν ἔτοα ἐπθ νεὺν Ῥερίπηΐηρ. Απά βοῖηδ οὗ 
ἵποῖα αἶθο σνγεηῦ ἰο τηθοὺ ΑἸΡίηυβ ἃ5. ἢ Ἰουγπογϑᾶ 
ἔγοτη ΑἸθχαπάσία, πα Ἂχρ]αἰπθα ἐπαὺ ἰὉ νὰ Π]6ρΡᾺ] 
ἔου. Απδῆιθ ἕο ἀββϑθαθ]α {ῃ6 οουποῖ τὶποὰῦ ἢἰ5 
Ῥδυτηβϑίοη. ΑἸΡ παι νγὰβ ᾿πῆπθποθα Ὀγ ψν δῦ νγὰ8 βαϊα 
Δα τοῦθ ΔΗΡΥΪΥ ἴο Απδπιι5 ἐπγθαϊθηΐηρ' Πΐτη ψ ἢ 
ῬΘπμδ 165, ἃ Πα ἴον ἐΠῖ5 σβάβου Κίηρ' Αρτῖρρα ἀερυῖνοα 
ἢΐτη οὗ πε ΗἸἰρῊ Ῥυϊθοιποοα ψῆθη ἢ6 δᾶ ΠοΙά 1 
ἔου ἴῆγεθθ τηοηξῆβ, δηα ἀρροϊηξεα «655 πῸ βοη οὗ 
Τοδτητηδθιιβ.᾿ ΘΌΟἢ 15 ὑπ6 βἴουυ οἵ Ψ8π|65, ῃοβα 15 
βαϊα ἴο θ6 {πε ἤγνϑὺ οἵ ὑπθ Ἐὰρ βε]οθ. οδ]6α Οδέμο]ῖο. ᾿ 
1 15 ἴο 6 ορβευνεᾶ ἐπαῦ 105 δυνῃοη ον 15 ἀθπῖθα, 
51π06 ἔδυν οὗ ὑπ6 δποίθηΐβ απούς ἰδ, 85 15. αἴβδὸ ὅΠ6 δᾶβα 
να ἐπα Ἐς βὲ]8 οδ]θα πᾶ 6᾽5, ΒΟ 15. [0561 ὁπα οὗ 
1Πη6 βϑενεὴ οδ]θα (ἰδίμο]ῖο ; πονουίῃθ]θθθ γα ΚΠΟΥ 
ὉΠαᾶῦ [Π6886 Ἰούξζευβ πᾶνε θ6θπ 86 ΡῈ] ον αῦἢ {Π6 
τεϑῦ ἴῃ τηοϑῦ οΠΠΠΌΠ 65. 

ΧΧΙΨΝ, [Ι͂ὴ πὰ εἰρμῃ γοϑᾶν οὗ ἘπΠ6 τεῖρῃ οὗ Νευο 
ΑΠπηΐδπιβ νγὰβ ὑΠ6 ἢγϑθὺ αἴλου Μακ {πὸ Ἐνδηρο] δῦ ἴο 
τεοοῖνα ομᾶσρο οἵ ἐπε ἀΐοοδϑε 3 οὗ ΑἸεχαπαάτνία. : 
ΧΧΥ, Ὑγηδη ἐπα στὰ] οὗ Νεῖο νὰ πονν ραύμουϊηρ, 

βγη ρ ἢ ΤῸ ἀΠΠΟΪΥ οὈ͵] εοῖδ μΠ6 θαρδπ ἴο [κα ἋΡ δυη5 
ἀραϊηδὺ {Π6 νουϑῃρ οὗ {πε ἀοά οὗ {πΠ6 αηΐνευβθ. Τῦ 15 
ποῦ ρατῦ οἵ π6 ργεϑϑηΐῦ γγουῖκ ἴο ἀθβουῖθα 5 ἀδθρυανίίυ: 
ἸΏΔΗΥ ἱπάθοθα πᾶνε τοϊαΐεα Πῖ5. δουυ ἴῃ δοουγαΐθ 
παυτγαύνα, ἃπα ἔτοσα ἐπθῖὴ μΠ6 ΠΟ 565 οἂπ βὕθπαν 

1 Οὐ, Ῥοβϑίθ)]υ, ἰο Κιηρ Αριῦρρᾶ. 
5. Ταἴΐογα!!ν, ΘΟ ΠΥ ΟΥ ῬΓΟΥ ΠΟΘ. 

1 ΟἿ. ὕφουρα ϑ ποθ] ]ι5 641, 7--642, 9. 
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λον, ἐξ αὐτῶν τὴν σκαιότητα τῆς τἀνδρὸς ἐκτόπου 
καταθεωρῆσαι μανίας, καθ᾽ ἣν οὐ μετὰ λογισμοῦ 
μυρίων ὅσων ἀπωλείας διεξελθών, ἐπὶ τοσαύτην 
ἤλασε μιαιφονίαν, ὡς μηδὲ τῶν οἰκειοτάτων τε 
καὶ φιλτάτων ἐπισχεῖν, μητέρα δὲ ὁμοίως καὶ 
ἀδελφοὺς καὶ γυναῖκα σὺν καὶ ἄλλοις μυρίοις 
τῷ γένει προσήκουσιν τρόπον ἐχθρῶν καὶ πολε- 
μίων ποικίλαις θανάτων ἰδέαις διαχρήσασθαι. 
ἐνέδει δ᾽ ἄρα τοῖς πᾶσι καὶ τοῦτ᾽ ἐπιγραφῆναι 3 
αὐτῷ, ὡς ἂν πρῶτος αὐτοκρατόρων τῆς εἰς τὸ 
θεῖον εὐσεβείας πολέμιος ἀναδειχθείη. τούτου 4 
πάλιν ὁ Ῥωμαῖος Τερτυλλιανὸς ὧδέ πως λέγων 

Τοτῖ. Αγοῖ. μνημονεύει “ ἐντύχετε τοῖς ὑπομνήμασιν ὑμῶν, 
ἐκεῖ εὑρήσετε πρῶτον Νέρωνα τοῦτο τὸ δόγμα, 
ἡνίκα μάλιστα ἐν Ῥώμῃ, τὴν ἀνατολὴν πᾶσαν 
ὑποτάξας, ὠμὸς ἦν εἰς πάντας, διώξαντα. τοιού- 
τῳ τῆς κολάσεως ἡμῶν ἀρχηγῷ καυχώμεθα. ὃ 
γὰρ εἰδὼς ἐκεῖνον νοῆσαι δύναται ὡς οὐκ ἄν, εἰ 
μὴ μέγα τι ἀγαθὸν ἦν, ὑπὸ Νέρωνος κατακρι- 
θῆναι. 
Ταύτῃ γοῦν οὗτος, θεομάχος ἐν τοῖς μάλιστα δ 

πρῶτος ἀνακηρυχθείς, ἐπὶ τὰς κατὰ τῶν ἀπο- 
στόλων ἐπήρθη σφαγάς. Παῦλος δὴ οὖν ἐπ᾽ 
αὐτῆς Ῥώμης τὴν κεφαλὴν ἀποτμηθῆναι καὶ 
Πέτρος ὡσαύτως ἀνασκολοπισθῆναι κατ᾽ αὐτὸν 
ἱστοροῦνται, καὶ πιστοῦταί γε τὴν ἱστορίαν ἡ 
Πέτρου καὶ ἸΠαύλου εἰς δεῦρο κρατήσασα ἐπὶ 
τῶν αὐτόθι κοιμητηρίων πρόσρησις, οὐδὲν δὲ ὁ 
ἧττον καὶ ἐκκλησιαστικὸς ἀνήρ, Γάϊος ὄνομα, 
κατὰ Ζεφυρῖνον Ῥωμαίων γεγονὼς ἐπίσκοπον" 
ὃς δὴ Πρόκλῳ τῆς κατὰ Φρύγας προϊσταμένῳ 

1 Τὴθ ΟΥ̓ κκ ἰδ ΒΟ υο ον ἐγα πϑ ἰδ Ὀ]Ὲ πᾶ 18. οἴθαυν ἃ θαᾶ 
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ἴῃ6 Ῥευνευβίςυ οὔ ἢΐβ ἀδρεπουαΐθ τηδᾶάποθθ, νῃίοῃ 
᾿χηδᾶδ Ηἶπι οοπηρᾶβα ὑπ6 ὈΠΥΘαβοπαθ]ς ἀδϑίσαοίίοη οὗ 

80 ΤηΔ}Υ ὑποιιβαπαϑ, ἀπ|}} ἢ6 γοδοῃθα ἐμαὶ ἔμπα] συμ 
οὗ βραυΐηρ' ποῖ Ποὺ εἶθ ἡδαγθϑὺ ποὺ ἀδαγθϑὺ, 50 ἐμαὶ ἴῃ 
γΔΥΪΟῸΒ γᾶν μΒῈ αἷΪά ἰο ἀδαΐῃ 41Π|π6ὸ Πΐ5. τηοίμου, 
Ῥγούμουβ, δηα να, ψ ἢ ὑπουβδηαδ οὗ οὐμοτς αἰἐδομοᾶ 
ἴο Πῖ5 ἕαγηῆν, 5 ποι ρὴ ὑΠΕῪ ΕΓ 6 Θπϑυηΐθϑ δηα ἔο68. 
Βαυΐ ψ ἢ 411 Π18 ἔῃ δυα νγὰβ 5.1 Ἰδοϊκίηρ' ἕο Ὠΐτη ἐ15--- 
ὑμαῦ 10 5Βῃου]ὰ 6 αὐ θαϊεα ἴο Ηΐτα ἐμαὶ μ6 νγὰβ ἐπα 
ἢυβὺ οἵ ὕπΠ6 διορθγουβ ἕο 6 ροϊηϊβά οιιδ ἃ5 ἃ ἴοε οὗ 
αἰνῖπε το] σίου. ΤῊϊβ ἀραΐη {ῃς Τιαὐΐη ττίτευ Του] ἢ 
τη Ὠ 0 18 ἴῃ ΟΠ6 ὈΪδοθ 85 [Ό]Π]}ον5: “ΤΟΙ αὖ γοῦν 
ΥΘΟΟΥΩΒ : ἔπεα γοὰ ΜΠ ἤπα ἐπαὰὺ Νετο ψὰϑ {πὸ 
Πγδὺ ἴο ρϑυββουΐε {ῃϊ5. θ6]16 8Ὲ θη, μανίηρ' ον θυοοπι 6 
6 ψΠο]ς Εδδϑῦ, 6 νγὰβ βρθοίδ!]ν οὐ] ἴῃ Βοιηθ 
ἀραϊηδὺ 4}1.} ὴε Ῥοδβδὺ ὑπαῦ ϑο ἢ ἃ τηδῃ νγὰβ ὑπ6 
δαΐπου οὗἁἩ οὖν ομαβιϊοιηθηῦ ; [Ὸ ΠῈ γγῆο Κπον5 Πίτη 

σΔὴ υὑπασυβίαπα ὑπαῦ ποϊῃίηρ ψουὰ μανα Ῥδθῃ 
οοπαοθιηηθα ΡΥ Νεῖὸ μαᾶ [ὃ ποὺ Ῥεεὴ ργϑαΐ δηᾶ 
Βοοα." 

Τὰ {π1|5 νὰν ὕπθη νγὰβ 6 {πε ἢγϑὺ ἴο 6 μοναὶ δά 
85 ἅρονβ 81} ἃ ρῃϊον δραϊηβὺ (οα, ἃπὰ ταϊβθα ὑρ ἴο 
Βδρη του ἀραϊηβὺ ὑπ6 Αροβίϊθβ. [1 15 τοϊαἰβα ἐπαῦ ἴῃ 
Πῖ5 ἐἴτηθ Ῥαὺϊ ψψὰβ θεῃθδᾶβα ἴῃ βογαδ 1561, δηᾶ ἐμαὲ 
Ῥεοίθυ Πἰκουνῖβα νγὰβ οὐποὶπαα, δπα {πὸ ἐἰ}16 οἵ “« Ῥοῖου 
δια Ῥδὺ],᾿ ψ ῃοἢ 5. 5.11 σίνθη ἕο ὅπ6 σοιηθίουῖθβ 
ὕΠεγθ, οοηῆγτηβ ἐπ 6 βύουυ, ΠῸ 1685 ἔῆδη 4065 ἃ ψυτου 
οὔ 6 ΟΠυτοἢ παπηβα (δίαβ, τη ᾿νε ῃθη Ζείγυίηιβ 
γγὰ8 Ὀίβῃορ οἵ ἤοιηβ. (ὑδΐιβ ἴῃ ἃ νυυϊίθη αἀἰβουββίοη 

το πἀουηρ οἵ Τογ Πα : “ΟὈπδα] 6 σομημηθηΐαγῖοβ ππδϑίτοϑ, 
1Π|ὸ τορουθἐϊβ ρυϊτη ατὴ ΝΝΟΓΌΠΘΙΩ ἴῃ Πᾶ πο βϑοΐϑιηι οὐτὴ τη αΧὶ Π16 
Ἠοιηᾶς ογεπίθιη (ὑδεϑαιῦίαηο οἸδάϊο ἔεγοοῖββϑε ᾿᾿ (“ Οοπβα 
γΟὺΣ ΤεοοΥ 8 : γοῖ Μψ1] ἢπα ἐμαὶ Νετο νψὰβ ἐῃς ἢγϑὲ ἰο Ἰδὲ ἐῃ8 
ἱτα Ρ γα] βυγογα γὰρ ἀρ πϑὺ [ῃ158 βϑοῖ ῇθη 1 γα 8 }ϑὲ Βρτΐηρ- 
ἱηρ Ρ ἴπ Βοιηδ ᾽ἢ). 
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γνώμης ἐγγράφως διαλεχθείς, αὐτὰ δὴ ταῦτα 
περὶ τῶν τόπων, ἔνθα τῶν εἰρημένων ἀποστόλων 
τὰ ἱερὰ σκηνώματα κατατέθειται, φησίν: ““ ἐγὼ Ἰ 
δὲ τὰ τρόπαια τῶν ἀποστόλων ἔχω δεῖ- 
ξαι. ἐὰν γὰρ θελήσῃς ἀπελθεῖν ἐπὶ τὸν Βασι- 
κανὸν ἢ ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν ᾿Ωστίαν, εὑρήσεις τὰ 
τρόπαια τῶν ταύτην ἱδρυσαμένων τὴν ἐκκλη- 
σίαν.᾽ 

Ὁ} δὲ Ἁ Α Ψ' οὖν δ οἷ ᾿ ΄ ς δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν ἄμφω καιρὸν ἐμαρτύ- 8 
,ὔ Ἀν. ΄ ᾿ ΄ ν ρησαν, Κορινθίων ἐπίσκοπος Διονύσιος ἐγγράφως 

ῬἭ ,ὔ «ς λῶ δὸ ,ὔ { “ Α ὠμαίοις ὁμιλῶν, ὧδε παρίστησιν “᾿ ταῦτα καὶ 
ὑμεῖς διὰ τῆς τοσαύτης νουθεσίας τὴν ἀπὸ Πέτρου 
καὶ Παύλου φυτείαν γενηθεῖσαν Ῥωμαίων τε 
καὶ Κορινθίων συνεκεράσατε. καὶ γὰρ ἄμφω 
καὶ εἰς τὴν ἡμετέραν Κόρινθον φυτεύσαντες ἡμᾶς 
ὁμοίως ἐδίδαξαν, ὁμοίως δὲ καὶ εἰς τὴν ᾿Ιταλίαν 
ὁμόσε διδάξαντες ἐμαρτύρησαν κατὰ τὸν αὐτὸν 
καιρόν. ἢ καὶ ταῦτα “δέ, ὡς ἂν ἔτι δον 
πιστωθείη τὰ τῆς ἱστορίας. 

᾿ὔρει ἀξ ψμὲ ΧΧΥ͂Ὶ. Αὖθις δ᾽ ὁ ᾿Ιώσηπος πλεῖστα ὅσα περὶ 1 
τῆς τὸ πᾶν ᾿Ιουδαίων ἔθνος καταλαβούσης διελθὼν 
συμφορᾶς, δηλοῖ κατὰ λέξιν ἐπὶ πλείστοις ἄλλοις 
μυρίους ὅσους τῶν παρὰ ᾿Ιουδαίοις τετιμημένων 
μάστιξιν αἰκισθέντας ἐν αὐτῇ τῇ “Ἱερουσαλὴμ 

Ζοβορῖι, Β.1. ἀνασταυρωθῆναι ὑπὸ Φλώρου: τοῦτον δὲ εἶναι 
δ δ ΔΓ τῆς ᾿Ιουδαίας ἐπίτροπον, ὁπηνίκα τὴν ἀρχὴν 

ἀναρριπισθῆναι τοῦ πολέμου, ἔτους δωδεκάτου 
7οβορῖι. Β.1. τῆς Νέρωνος ἡγεμονίας, συνέβη. εἶτα δὲ καὶ 
υδη ἐδήμοῆ καθ᾽ ὅλην τὴν Συρίαν ἐπὶ τῇ τῶν ᾿Ιουδαίων ἀπο- 

στάσει δεινήν φησι κατειληφέναι ταραχήν, παντα- 
χόσε τῶν ἀπὸ τοῦ ἔθνους πρὸς τῶν κατὰ πόλιν 

1 ΟἹ, ὅθουρε ϑ'υηοο]]β 644, 8-64, 9. 

ἘΡ 
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 ἘΟΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΑΥ͂, 11. χχν. 6---χχνι. 9 

ἢ ῬτΌοΪα5, ἐπ6 Ἰεδάθυ οὗ ὑπ6ὸ Μοπίδηϊβίβ,, 5ρθαῖκβ 
ἃ5. ΤΌ]Π]ονν5 οὗ ἔπ ρίδοθβ. ῃογα {πῸ βδογθᾶ το]οθ οὗ 
ὑπ6. Αροβέϊθβ ἴῃ αποϑίίοη ἀτὸ ἀδροβίίεα : “Βιυῖ 1 
οδη Ροϊηΐ ουὐ {Π6 ἐγορἢϊθβ οὐ τπ6 Αροβέϊθϑβ, ἔου 1 γοὰ 
1} Ὁ ἴο ἐπε ν᾽ αίίοαη οὐ ἕο ἐπε Οϑίίαη ΝΥ αν γοὺ ψ1}} 
Ππα {π6 ἐγορμΐθβ οὗ ἔμοϑα ψῃο ουπάεα {ῃϊ9 ΟΠατ ἢ. 2 
Απά ἐπαῦ ἔμεν θοΐῃ ὑγεσα τηαγγυεα δὖ {Π6 βᾶγχθ {ΐπι6 

Τοπγβίαβ, Ὀίβῃορ οὗ Οουίπίῃ, δἤῆγτηϑ ἴῃ ὑΠὶ5 ραθϑθαρα 
οἵ 8 δουγεθροπάθποθ ἢ ὑπ Βομπιδηθ: “ΒΥ 580 
δγδαῦ δῃ δαπηοηϊτίοη γοὰ Ὀθουπα τορεῦποι ἐπα ἔοαπάδ- 
ἐἰοηθ οὐ ἔς Βογηδηβ πα (ον ῃϊδηβ Ὀγ Ῥεοῖου ἃπα 
Ῥαμ, ἴον θοΐῃ οἵ βοὴ ἰδυρηῦ ἰορϑίμου ἰπ οὐ 
ΟοΥπίῃ ἀπ ψψεῦα οὐὐγ [ΟυποΥβ, πα τορούμου 80 
ἑαιυρηῦ ἴῃ Τἴα]ν ἴῃ ἐπε βάτηθ ρΪδοθ δη4 ψψεγα τη γγθα 
αὖ {π6 ϑᾶγηθ {ϊπηθ. Απα {Π15 τᾶ  βθῦνα ἴο Θομῆγ 
501 ξαγέῃου ἐς ἔδοὺβ παυγαῖβα. 

ΧΧΨΥῚ. “οβερμιβ ἴῃ {Π6 οουγβ6 οἵ Πἰβ Ἔεχίγοιμοὶυ ἀ6- 
ἐδ ]6 4 ἀεβουίρυίομ οἵ ὑπ οαὐαβίγορημα νυ ΐοἢ ονθυοαπηα 
ὑπ ψΠ0]6 7 εν ίϑῃ γδοο, ἴῃ Δα ἀἸ οη ἴο τα πν οὐ ον ἐπίηρΒ 
δχρ αἰηθ Ὄχϑοῦν μον τηϑην ὑπουβαπα «([6νν5 οὗ Πίρῃ 
τϑηὶς ἴῃ «{6γυβαίθυα 0561 ψψοσα ουὔΐγαρ δα, βοουγρθα, 
δηα οὐυοϊποα ὈΥ ΕἸοτ5, ἀπ ὑΠπαῦ μΠ6 νγὰβ Ῥυοουγαίου 

οἵ Φυᾶαδα ψμεπ τ Βαρρεποϑα ἐπαὺ {π6 Ῥερίπηίΐηρ οὗ 
ἀπ6 νψᾶῦ ὈΪασζεα ἃρ ἱπ ἐπε ὑνεῃ γοὰνῦ οὗ {πὸ 
τεῖρῃι οὗ Νεύο. Ηδ ποχῦ βᾶγ5 ὑπαῦ ἡῃγουρμουῦ ϑ'γτία 
ἐουυῖθ]6 ἀϊδέυσραποθθ ΤὉ]οννεα {πῸ τανοὶ οὗ {πὸ 
7ενβ. Ἐνευυμοῦα {Π6 ἀϑη 1165 ΤΩ ΘΙ Ό 655 ]}γ αὐξδοϊςοα 

1 Τ ϊογα νυ, “ἐπε ορὶ πίοπ διηοηρ' ἔπ ΡῊΓΥ β δ η8.᾽᾿ Μοπίδηιι5 
νγα5 οἵ Ρηγυρίδη οὐἱρῖπ. Ηἰ5 βίουυ ἰβ ἰοα Ὀγν ̓ πιβθθίιιβ ἰῃ ἢ ἐ8έ. 
Ποοῖ. ν. 14:18. Ῥτοοΐα5 νγα8 9Π6 οὗὁἨ ΠΪδβ Βα σΟ ββθουβ. 

2. Αοοογάϊηρ ἰο {πὸ ἐγααιτοπ ἐπαὶ Ῥείθν νγὰβ ουποῖ θα οη 
ἐπε Ναϊίοαπ (ἔπε Ὄχαςΐ βροῖ ἰβ. νδυϊοιβὶν ἱπαϊοαΐθα), ἀπα Ῥδμ] 
Ῥομοαᾶοᾶ οἡ ἐπε ν΄ Οϑέϊα αἱ Τσε Βομπέίδηβ, 
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ἐνοίκων ὡς ἂν πολεμίων ἀνηλεῶς πορθουμένων, 
ὥστε ὁρᾶν τὰς πόλεις “μεστὰς ἀτάφων σωμάτων 
καὶ νεκροὺς ἅμα νηπίοις γέροντας ἐρριμμένους 
γύναιά. τε μηδὲ τῆς ἐπ᾽ αἰδῷ σκέπης μετειληφότα, 
καὶ πᾶσαν μὲν τὴν ἐπαρχίαν μεστὴν ἀδιηγήτων. 
συμφορῶν, μείζονα δὲ τῶν ἑκάστοτε τολμωμένων 
τὴν ἐπὶ τοῖς ἀπειλουμένοις, ἀνάτασιν. ταῦτα κατὰ 
λέξιν ὁ ᾿Ιώσηπος. καὶ τὰ μὲν κατὰ ᾿Ιουδαίους 
ἐν τούτοις ἦν. 
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1ῃ6 δὴν ἱπ {Π6 οἰδεβ. δβ ὑπουρῃ ἔπαὺ σγεῦα [068, 
850 ὑἐμαῦ {π6 οἰδίεβ. οουἹὰ θῈ βθϑθὴ [}} οἵ ὑπρυτγὶδα 
Ὀοάϊδθ5, σον ουὐ ἀ684, ο]4 τηθη δπα ομ]άγθη, πὰ 

ψγοσηθη γποὰΐ οονευῖηρ ἔῸν {πεῖν πακοάπμ 685 ; ὑπΠ6 

γγΠΟ]6 Ῥυονῖποα τγὰβ {1} οὗ ᾿πάθβουθ8 0]6. τΐβουυ δηᾶ 
1Π6 5 γαίῃ οὗ πε ἐῃγθαῖβ ἕο {ῃ6 ἔαΐυστα ψγὰ5. ἼΟΥΒ6 

ὑμαπ ἐπε οὐἴπηαβ οὗ {πθῈὶ ργεϑεηῖὺ. Τῆϊθ Ψοβερῆιβ 
πδυγαῖθβ, Πα 5 οἢ νγᾶὰβ ὑΠ6 οοπαϊτίοη οὗ {πῸ 76 νν. 
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Ι ΡΡι "πὶ 5 .»: 

ΦΟΙΙ ιογι 

μὐο τ ΒΙ Ῥίμι 

δ ΙΒ ΡῚΡΗ "»- Ο. μι 

ΙΝ 

Τάδε καὶ ἡ 7 περιέχει βίβλος τῆς 
᾿Εκκλησιαστικῆς ἱστορίας 

τῷ “-“ , ΑΆΟΝ ὁ Α Α ΨΩ ’ 

ποι γῆς ἐκήρυξαν τὸν Χριστὸν οἱ ἀπόστολοι. 
Τίς πρῶτος τῆς Ρωμαίων ἐκκλησίας προέστη. 
Περὶ τῶν ἐπιστολῶν τῶν ἀποστόλων. 
Περὶ τῆς πρώτης τῶν ἀποστόλων διαδοχῆς. 
Περὶ τῆς μετὰ τὸν Χριστὸν ὑστάτης ᾿Ιουδαίων 
πολιορκίας. 

Περὶ τοῦ πιέσαντος αὐτοὺς λιμοῦ. 
Περὶ τῶν τοῦ Χριστοῦ προρρήσεων. 
Περὶ τῶν πρὸ τοῦ πολέμου σημείων. 
Περὶ Ιωσήπου καὶ ὧν κατέλιπεν συγγραμ- 
μάτων. 

Ὅπως τῶν θείων μνημονεύει βιβλίων. 
Ὥ , με ΄ὔ ε - Ὃ Ἁ “ ᾽ ς μετὰ ᾿Ιάκωβον ἡγεῖται Συμεὼν τῆς ἐν 

“Ἱεροσολύμοις ἐκκλησίας. 
« Ε] } Ἁ ᾽ ᾿ 3 “-“ ὡς Οὐεσπασιανὸς τοὺς ἐκ Δαυὶδ ἀναζητεῖ- 

σθαι προστάττει. 
Ὡς δεύτερος ᾿Αλεξανδρέων ἡγεῖται ᾿Αβίλιος. 
Ὥ " Ῥ , ὃ , ἾἌ. ,ὔ λ ᾽ ς καὶ ἹΡωμαίων δεύτερος ᾿Ανέγκλητος ἐπι- 

σκοπεῖ. 
Ὡς τρίτος μετ᾽ αὐτὸν Κλήμης. 
Περὶ τῆς Κλήμεντος ἐπιστολῆς. 
Περὶ τοῦ κατὰ Δομετιανὸν διωγμοῦ. 



ΓΟΟΝΤΕΝΤΘ ΟΕ ΒΟΟΚ ΠΙ 

7116 οοπίοηίς οΓ ἐλ ἐμιγαὰ δοοῖ ο7) ἰδε ᾿ϊδίον 
οΓ ἐλ (λιγοῖ, ἐ5 αϑ οϊϊογυϑ : 

. ΤῆΘ ραγῖβ οὗ π6 ψουἹᾶ π᾿ ψ μι ἢ {Π6 Δροβυ]85 
Ῥγθδοῃθα ΟΠἢγβῦ. 

,. ὟὟἜηο νγὰβ {ὑπὸ ἢγοὶ στὰ]οὺ οὗ {πῸ σμυσοῇ οὗ ὑπ 

Ἠοτηδη5. 
. Οα ἐπε Ἰεξξουβ οὐ π6 δροβί!ββ. 
. Οπ {ΠπῸ ἢγϑῦ βυσοθββουῦβ οὗ {Π6 ἀροβί!αβ. 
. Οπ {πδ Ἰαϑὺ βίερε οἵ {πε δνν8 δῇνλεν Οἢγιβε. 
. Οπ {πε ἔατηΐηθ ἐπαῦ ορρυθβββα ὑπϑτιη. 
. Οκ {ΠπῸ ρυορβῃθοίθβ οἵ Ὁ υῖϑῦ. 
. Οἢ {πε βἰρῃβ Ὀθέοσα {Π6 ννγϑῦ. 
. Οκ 9ο0ββρῆυβ δηᾷ {πὸ νυυϊεπρθ ΒΟ ἢ Πα ἸΘΕ. 
. ον Πα αἀποΐθβ {Π6 βδουβα θοοΚβ. 
. ον δἴεν Ψ8γὴ65 βίπηθοῃ σὰ]6α {πΠ6 ΟΠυτΟἢ αἱ 

ΨΦουυβδίθυη. 
. ον εβραβίαμῃ. ογάδγοα ἐπε ἔαυα!ν οἵ Ἰλαν!α 

ἴο 6 βουρ!ῦ ουὖ. 
Ηον ΑὈΙΠὰ5 γα ὑπὸ ϑϑοοπμᾶ τυϊον οὗ {πε 

ΑἸεχδπάγίδηβ. 
. ον Αποποϊοίιβ νὰ ὑπΠ6 βεοοπᾶ Ὀΐβπορ οἵ 

{πῸ Ποιηϑῃβ. 
. ον, αἴξον μίση, Ο]εσηθηῦ νγὰβ ὑπ6 {πῖτα, 
. Οἱ {6 δρίβε!α οὔ ΟἸθιαθηῦ. 
. Οἱ {π6 ρευβεουθίοι ἀπᾶθυ ]οτηϊδη. 
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Περὶ ᾿Ιωάννου τοῦ ἀποστόλου καὶ τῆς ᾿Απο- 
καλύψεως. 

Ὡς Δομετιανὸς τοὺς ἀπὸ γένους Δαυὶδ 
ἀναιρεῖσθαι προστάττει. 

Περὶ τῶν πρὸς γένους τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. 
ὡς τῆς ᾿Αλεξανδρέων ἐκκλησίας τρίτος ἡγεῖ- 5. 1} ρ Ἢ ρ ἯΣ 

ται Κέρδων. 
Ὡς τῆς ᾽Α ἔων δεύτερος ᾿Ϊγνάτιος. ς τῆς ᾿Αντιοχέων δεύτερος ᾿Ιγνάτιος 
“Ἱστορία περὶ ᾿Ιωάννου τοῦ ἀποστόλου. 
Περὶ τῆς τάξεως τῶν εὐαγγελίων. 
Περὶ τῶν ὁμολογουμένων θείων γραφῶν καὶ 
τῶν μὴ τοιούτων. 

Περὶ Μενάνδρου τοῦ γόητος. 
Περὶ τῆς τῶν ᾿Εβιωναίων αἱρέσεως. 
Περὶ ΚΚηρίνθου αἱρεσιάρχου. 
Περὶ Νικολάου καὶ τῶν ἐξ αὐτοῦ κεκλημένων. 
Περὶ τῶν ἐν συζυγίαις ἐξετασθέντων ἀπο- 
στόλων. 

Περὶ τῆς ᾿Ιωάννου καὶ Φιλίππου τελευτῆς. 
Ὅπως Συμεὼν ὃ ἐν ἹἹεροσολύμοις ἐπίσκοπος 

ἐμαρτύρησεν. 
Ὅπως Τραϊανὸς ζητεῖσθαι Χριστιανοὺς ἐκώ- 

λυσεν. 
Ὡς τῆς Ῥωμαίων ἐκκλησίας τέταρτος Ἐῤ- 

άρεστος ἡγεῖται. 
ς τρίτος τῆς ἐν 'ἹΙεροσολύμοις ᾿Ιοῦστος. 

Περὶ ᾿Ιγνατίου καὶ τῶν ἐπιστολῶν αὐτοῦ. 
Περὶ τῶν εἰς ἔτι τότε διαπρεπόντων εὖ- 
αγγελιστῶν. 

Περὶ τῆς Κλήμεντος ἐπιστολῆς καὶ τῶν 
ψευδῶς εἰς αὐτὸν ἀναφερομένων. . 

Περὶ τῶν Παπία συγγραμμάτων. 
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ΧΎΤΗΙ. 
ΧΙΧ. 

οι Θ ἃ 
ΧΧΙ. 

ΧΧΙΙ. 

ΧΧΙΠῚ 
ΧΧΙΨ. 
ΧΧν. 

ΧΧΥΙ. 
ΧΧΥΊΤΙ. 
ΧΧΥΠΙ. 
ΧΈΧΟ 

ΧΧΧ, 

ΧΧΧΙ. 
ΧΧΧΙ͂Ι. 

ΧΧΧΠΙ. 

ΧΧΧΙΝ. 

" χΧχχΥ: 

ΧΧΧΥῚ. 
ΧΧΧΥΠΙ. 

ΧΧΧΥΠΙ. 

ΧΧΧΙΧ. 

Οη Ψοἢη {ῃ68 Αροβί!ε ἀπ ἐπ Αρο}δῖυρβδβ. 
Ηον ]ομηἐΐαη σοτηπηαπθα (ἢ ἔδυ ]Υ 

οὗ Ἰλαν!α ἴο θὲ ἀδβίγτογεά. 
Οη {πε ἔην οὗ οὐν ϑανίουτν. 
ον Οετᾶο γὰβ ὑπὸ ἐπίγτά ἴο σὰ ὑπὸ 

ΘΒαχοῇ οὗ πΠ6 ΑἸεχδηαυίδηβ. 
Ηον Ἰρπαί5 τγὰβ Π6 ββοοπᾶ οὗ {πε 

Απυοοῃίδηϑ. 
Α πεαυταῦνα δθουῦ Φο μη ἐΠ6 ΑΡοβεϊα. 
Οπ {Πδ ογᾶσδυ οἵ π6 (οβρεῖβ. 
Οπ ὑπ νυ ηρθ δοκπον)εάρδα 5 βδουθα 
δα οἢ. ἐποβὲ ψηΐοἢ ἀγα ποῦ. 

Ομ Μοπδηᾶοὺ {πΠῸ ϑουοογου... 
Οη 1ῃ6 Πουοβυ οἵ {π6ὸ ΕΠ οηΐθοβ. 
Οἱ Οδεηΐμαβ 6 Ηδγθβίδυοῃ. 
Οπ ΝΙοΠοΙα5 πα ἔμοβα οδ]Π6α αὔρου Βίτη. 
Οπἡ {πε δροβέϊθβ ψῃῆὸ ψεῦα ἰεϑίεα ὈγῪ 

ταδυγΐαρα. 
Οπ {Π6 ἀδαΐῃ οἵ Ψοῆπ δπᾷ ῬἢΠΡ. 
Ηον δίιηθομ, ὑῃ6 Ὀίθῃορ ἴῃ «[6γ 5816 1}, 

γγὰ5 τηδγίγτοα. 
Ηον Τγαΐαη ἔουραάς ἐπε ΟΠ γι ϑυϊαπθ ἴὸ 

Ρ6 βουρῃΐ ουΐ. 
Ηον Ἐνατεϑίιβ νὰ ὑῃς Τουτ ἢ ἴο τι]α 

1Π 6 μυχοῦ οὗ {πὸ Βοιηδηβ. 
Ηον Φυβίυβ νὰ ὑμε ἐπϊγά σα]εν οὐ {π6 

ΘΠυΤΟΙ ἴῃ «[ΘΥ ϑδ]οτη. , 
Οπ Ἰρῃμδύϊαβ δηα Ηἷβ δ ξουβ. 
Οπ ἐπε δνδηρο]θίθ 0 ψ 66 

Πουν 5 Πΐπρ'. : 
Οπ {πὸ Ἰοξξου οἵ ΟἹοπηθηῦ ἀπα ἐπ νυ! πρβ 

ἘΑ]Ί5 ον αὐ! θυϊοα ἴο Πΐπη. 
Οη {πε νυ ηρβ οὗ Ῥαδρῖδβ. 
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Ὶ Ῥοΐ. 1,1 

οι. 1, 19 

2 Τίτη, 4, 21 

ΠῚ 

1 ΟἿΤὰ μὲν δὴ κατὰ ᾿Ιουδαίους ἐν τούτοις ἦν' 
τῶν δὲ ἱερῶν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἀποστόλων τε 
καὶ μαθητῶν ἐφ᾽ ἅπασαν «κατασπαρέντων τὴν 
οἰκουμένην, Θωμᾶς μέν, ὡς ἡ παράδοσις περιέχει, 
τὴν Παρθίαν εἴληχεν, ᾿Ανδρέας δὲ τὴν Σκυθίαν, 
᾿Ιωάννης τὴν ᾿Ασίαν, πρὸς οὗς καὶ διατρίψας ἐν 
᾿Εφέσῳ τελευτᾷ, Πέτρος δ᾽ ἐν Πόντῳ καὶ Γαλατίᾳ 
καὶ Βιϑυνίᾳ Καππαδοκίᾳ τε καὶ ᾿Ασίᾳ κεκηρυχέναι 
τοῖς [ἐκ] διασπορᾶς ᾿Ιουδαίοις ἔ ἔοικεν: ὃς καὶ ἐπὶ 
τέλει ἐν Ῥώμῃ γενόμενος, ἀνεσκολοπίσθη κατὰ 
κεφαλῆς, οὕτως αὐτὸς ἀξιώσας παθεῖν. τί δεῖ 
περὶ Παύλου λέγειν, ἀπὸ ἹΙερουσαλὴμ μέχρι τοῦ 
᾿Ιλλυρικοῦ ,“πεπληρωκότος τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χρι- 
στοῦ καὶ ὕστερον ἐν τῇ Ῥώμῃ ἐπὶ Νέρωνος με- 
μαρτυρηκότος; ταῦτα ᾿Ωριγένει κατὰ λέξιν ἐν 
τρίτῳ τόμῳ τῶν εἰς τὴν Τένεσιν ἐξηγητικῶν 
εἴρηται. 

1. Τῆς δὲ Ῥωμαίων ἐκκλησίας μετὰ τὴν 
Παύλου καὶ Πέτρου μαρτυρίαν πρῶτος κληροῦται 
τὴν ἐπισκοπὴν Λίνος. μνημονεύει τούτου Τιμο- 
θέῳ γράφων ἀπὸ Ῥώμης ὁ Παῦλος κατὰ τὴν ἐπὶ 
τέλει τῆς ἐπιστολῆς πρόσρησιν. 
1Π. Πέτρου μὲν οὖν ἐπιστολὴ μία, ἡ λεγομένη. 

αὐτοῦ προτέρα, ἀνωμολόγηται, ταύτῃ δὲ καὶ οἱ 

100 

᾿ 



ΒΟΟΚ ΠῚ 

1. ὅση νγὰβ ἔπε οοπαϊτίοη οὗἉ ἐπίπρβ διποπρ {Π6 7 68, 
Ὀαῦ ἐπΠ6 ΠΟΙ Αροβέϊεβ ἀῃᾷ αἀϊβοίρ]εβ. οὗ οὺυν ϑανίουν 
Ὑγ6 6 βοαίξεγθα ἐπγουρῃοῦῦ ἔπ γΠ0]6 νου]. ὙΠοτιηδβ, 

ἃ5 ὑγδαϊθοη τοϊαΐθβ, ορίαϊπθα Ὀν Ἰοὺ Ῥαγίμῖα, πάγον 

Βογίηϊα, Φοῆπ Αβία (πα με βίαγεα ἔπεγα δπα ἀϊεᾶ 
ἴῃ ἘΡἢ6β05), θαὺ Ῥείευ ββεηβ ἴο ἢᾶγε ργθδοῃβα ἴο 
π6. 9ὸν85 οὗ 1π6 Πιβρουβίου ἰπ Ῥοπίμβ ἀπ Οα]αδίϊα 

πα ΒΙΓηγπία, Οαρρϑάοοϊα, πα Αϑία, ἀπα δὖ ἔπε επά 

Π6 οἄτηβ ἰο βοίηθ ἃμᾷ νγὰβ ογυοίβε μεδᾷ ἄονιῃ- 

γγατᾶϑ, [ῸΥ 50 Π6 ἢδα ἀουηδηαδᾶ ἴο βυθευ. ὙΥμαῦ πθοᾶ 

θὲ 5814 οἵ Ῥαμ], ψηο {]Π]16α ἐπ ρΌΒΡΕ] οὔ ΟΠ τῖϑὺ ἔγοσα 
Ψεγυβαίθση ἴο ΠΙγγῖα ἃπα αἰευνναγα νγὰβ τηαυγγθα ἴῃ 

Βοιαθ ὑπᾶάον Νογο ἢ ΤῊ ϊ5 15 βΒἰαϊβα Ἄχδοῦγ Ὀγ Οτίρεῃ 
ἴη. ἐπε ἐπγα νοϊυτης οὗ ἢΐβ Θογηγτηθη ἑν οἡ (ἘΠ 6815. 

11. Αὔἴἴον ἔπε τηαυέγγάομαι οὗ Ραι] ἀπα Ῥεῖευ, Γπι|5 

Οψγ)ὰ5 {Π6 ἢγϑῦ ἀρροϊηξεά ἴο ἐπε Ὀἰβῃμορυίο οἵ ἐπε σμασοῃ 
οἵ Ἄομηθ. Ῥϑὺ] τηθηϊίοπβ τη θη υυϊπρ ΠΌΤ 

Βοτης ἴο ΤΙπηοίμν ἴῃ {π6 βαϊαΐαίίομ αὖ ἐπ6 ἐπα οὗ {πΠ6 

Ἐρ 16. 

ΠΙ|Ι. Οἵ Ρεΐοϑυ, οὔθ βρίβε!θ, ὑπαὶ ῃ]οἢ 15. ο4]16α Πΐ5 

ἢγϑὺ, 15 δαγηϊ θα, Δπα ἐπα ἀποῖθπὺ ργαβουίθυβ 88 
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Βοπι. 16, 14 

ΕΌΒΕΒΙΒ 

πάλαι πρεσβύτεροι ὡς ἀναμφιλέκτῳ ἐν τοῖς σφῶν 
αὐτῶν κατακέχρηνται συγγράμμασιν: τὴν δὲ φερο- 
μένην δευτέραν οὐκ ἐνδιάθηκον μὲν εἶναι παρειλή- 
φαμεν, ὅμως δὲ πολλοῖς χρήσιμος φανεῖσα, μετὰ 
τῶν ἄλλων ἐσπουδάσθη γραφῶν. τό γε μὴν τῶν 3 
ἐπικεκλημένων αὐτοῦ Ἰ]ράξεων καὶ τὸ κατ᾽ αὐτὸν 
ὠνομασμένον εὐαγγέλιον τό τε λεγόμενον αὐτοῦ 
Κήρυγμα καὶ τὴν καλουμένην ᾿Αποκάλυψιν οὐδ᾽ 
ὅλως ἐν καθολικοῖς ἴσμεν παραδεδομένα, ὅτι μήτε 
ἀρχαίων μήτε μὴν καθ᾽ ἡμᾶς τις ἐκκλησιαστικὸς 
συγγραφεὺς ταῖς ἐξ αὐτῶν συνεχρήσατο μαρτυ- 
ρίαις. προϊούσης δὲ τῆς ἱστορίας προύργου ποιή- 
σομαι σὺν ταῖς διαδοχαῖς ὑποσημήνασθαι τίνες τῶν 
κατὰ χρόνους ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων ὁποίαις 
κέχρηνται τῶν ἀντιλεγομένων, τίνα τε περὶ τῶν 
ἐνδιαθήκων καὶ ὁμολογουμένων γραφῶν καὶ ὅσα 
περὶ τῶν μὴ τοιούτων αὐτοῖς εἴρηται. ἀλλὰ τὰ 4 
μὲν ὀνομαζόμενα Πέτρου, ὧν μόνην μίαν γνησίαν 
ἔγνων ἐπιστολὴν καὶ παρὰ τοῖς πάλαι πρε- 
σβυτέροις ὁμολογουμένην, τοσαῦτα" τοῦ δὲ Ταύλου 
πρόδηλοι καὶ σαφεῖς αἱ δεκατέσσαρες" ὅτι γε μήν ὅ 
τινες ἠθετήκασι τὴν πρὸς Ἑβραίους, πρὸς τῆς 
“Ῥωμαίων ἐκκλησίας ὡς μὴ Παύλου οὖσαν αὐτὴν μαίων ἐκκλησίας ὡς μὴ ὐτὴ 
ἀντιλέγεσθαι φήσαντες, οὐ δίκαιον ἀγνοεῖν" καὶ 
τὰ περὶ ταύτης δὲ τοῖς πρὸ ἡμῶν εἰρημένα κατὰ 
καιρὸν παραθήσομαι. οὐδὲ μὴν τὰς λεγομένας 
αὐτοῦ Πράξεις ἐν ἀναμφιλέκτοις παρείληφα. ἐπεὶ 
δ᾽ ὁ αὐτὸς ἀπόστολος ἐν ταῖς ἐπὶ τέλει προσρή- 
σεσιν τῆς πρὸς Ρωμαίους μνήμην πεποίηται μετὰ 
τῶν ἄλλων καὶ ἙἭἍμᾶ, οὗ φασιν ὑπάρχειν τὸ τοῦ 
Ποιμένος βιβλίον, ἰστέον ὡς καὶ τοῦτο πρὸς μέν 
τινων ἀντιλέλεκται, δι᾽ οὗς οὐκ ἂν ἐν ὁμολογου- 
192 
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ἘΟΟΙΜΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ἨΙΒΤΟΆΎΥ, 1Π|. πὶ. 1-6 

15. ἴῃ ἐποῖ" οὐ συϊεϊηρθ 5. ππαπθϑυϊοπϑα, θα ἐπα 
Β0-ΟΔ 164. βϑβοομα Ἐρίβϑυ]α γα ἢᾶγε ποὺ τϑοοϊγεα 85 
οδποηΐοα], θαΐ πονουῖῃ6]695 ἰδ Πὰ5 ἀρρθαγβά πϑεία] ἕο 
ΤΩΔΏΥ͂, ΔΠα Πὰ5 θθθη βἐθπαίεα τ ἢ οὐμον Βουρίαταβ. 

Ὁ ΟΝ {πα οὐμον Βαπά, οὗ {πε Αοὺβ θδϑαγίηρ Π15. ΠδΠΊ6, 
δηα τΠ6 (σο5Ρ6] παιηδα δοοογάϊπρ' ἔο πίττα ἀπ Ῥυθδοῖ- 
ἰηρ' 64116α ᾿ηῖ5. ἀπα ἐῆε 50- 9816 Πδνοϊαϊίοι, να μαννα 
πὸ Κπον]εαᾶρο αὖ 411] 'ἰπ (ὐδέμο]ς ἐγδαϊ θη, ΤῸ πὸ 
οΥ̓Ποᾶοχ νοῦ οὐ ἐπθ δποῖθπὲ ἐΐϊταθ οὐ οὗ οὔΐ 
οὐ ἢδ5 564 ὑπαῖν ἐθϑυϊπηοηΐθθ. Α5 ἐπε πδυγαϊϊνα 
Ῥτοοθαᾶβ 1 νν1}} ἕακο ραΐπβ ἕο ἱπαϊοαΐθ βϑιοοθββίνο! Υ 
ΠΟ οὗ ἐπῸ οὐὐἱποάοχ υυΐθευβ ἰπ θδοῦ ρεουϊοα υδϑᾶ 
ΔῺΥ οὗ ἐπε ἀουθύα] θοοΚκ5, ἀπ ννμδὺ ἔπον δαί δρουΐ 

ὅΠ6 οαποηῖοαὶ ἃπα δοοορίθεα ϑβογίρίυγεβ πα ψῇηδὲ 
 δρουΐ ἔποβα ῃΐοἢ γα ποὺ βσᾷςῃ. Νον ὑπ ἀρονα 816 
πε Ῥοοκθ θοδυίηρ {πΠ6 πᾶῦηθ οἵ Ῥεῖον, οἵ ψῃοῃ 1 

ΤΕΘΟΡΉΪΖΕ ΟἾΪΥ ΟΠ6 ἃ5 φΈπαΐπ6 Δ πα δατηϊ 64 Ὀγ {Πα 
Ῥγαβουίουβ οὗ οἱ. Απα {πῸ ἔουτίδϑη Ἰεὐίευβ οἵ Ῥδὰ] 

ἼΔΥ6 ΟὈνίουβ δπα ρ]αΐπ, γεὺ 1Ὁ 15 ποῦ τὶρῃηῃ δ ἴο ἱρῆουα 
ἐπαῦ βοιιθ. αἰϑραΐε ἐπ ἘρΙβ016 ἕο {πῃ Ηδρυθννβ, βαγίπρ' 

ἐπα ἰδ νψὰβ το]εοῖεα ὃν {Πμ6 ομυτοῃ οὗ Βοῖηθ ἃ5 ποῖ 
Ῥεΐηρ Ὀγ Ραϑυ], ἀπά 1 ν}}} εχρουπα αὖ {Π6 Ῥυόρϑὺ {ϊπη8 
τ Πηδὲ νγὰ5 βδϊα δρουῦ 1 ὈΥ οὔὐ ῥγεάθοθοιβ. ΝΟΥ 
Πᾶνε 1 γεοεϊνοα ἢὶβ 50ο-οδ]Ἱδα Αοὐβ ἀυποηρ απαϊδρυςεα 
Ῥοοκβ. Βαΐ 5βἴποθ Ππ6 βᾶῖηθ ἀροβί!α ἴῃ {π6 βαϊαΐα 5 
αὖ ἴῃς επᾷ οἵ Βογηδῃβ ἢδ5 τη θη οπθα διποηρ ΟΥ̓ ΠΟΥΒ 
Ἡδυτηδ5, Πο56, ἔΠΕΥ 580, 15 ἔῃ 6 Βοοῖϊς οἵ ἐπε Βῃβρῃεσχά, 
10 5ῃου] θῈ Κποόνῃ ἐπα {15 4180 15 τα] θοΐβα ὈΥ βουηθ, 
δα ἔογ ὑπεὶνῦ βακε ϑῃου]α ποῦ ὈῈ “ρ]δοεα διηοῃρ' 

1 ΟἿ, “ δοοϊοβϑι δεῖς," ἐπα 15, θθ] προ πρ' ἴο ΟΥ τεοορηϊζοᾶ ὈΥ 
ἔμα ΟΠυτοῆ, ἃ5 ορροββᾶ ἴο πϑγοίϊςβ, δ θυγβη οὐ πθαΐίμθη, : 
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Ποπι. 1, 19 

ἹΡοῦ. 1,11 

ῬὨΠ. 2, 2ὅ 

ῬΆΊΊΘΙη. 2 

ΕἘΌΒΕΒΙΠΙΒ 

’, θ ΄ ςιΙ"» δ Ὁ δὲ 3 ες ἷ. μένοις τεθείη, ὑφ᾽ ἑτέρων δὲ ἀναγκαιότατον οἷς 
μάλιστα δεῖ στοιχειώσεως εἰσαγωγικῆς, κέκριται" 
“ 3, ον » » ,ὔ Μ ᾽ Α ὅθεν ἤδη καὶ ἐν ἐκκλησίαις ἴσμεν αὐτὸ δεδημο- 
σιευμένον, καὶ τῶν παλαιτάτων δὲ συγγραφέων 
κεχρημένους τινὰς αὐτῷ κατείληφα. ταῦτα εἰς 
παράστασιν τῶν τε ἀναντιρρήτων καὶ τῶν μὴ παρὰ 
πᾶσιν ὁμολογουμένων θείων γραμμάτων εἰρήσθω. 

Ιν. Ὅτι μὲν οὖν τοῖς ἐξ ἐθνῶν κηρύσσων ὃ 
Παῦλος τοὺς ἀπὸ “Ἱερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ μέχρι 
τοῦ ᾿Ϊλλυρικοῦ τῶν ἐκκλησιῶν καταβέβλητο θε- 
μελίους, δῆλον ἐκ τῶν αὐτοῦ γένοιτ᾽ ἂν φωνῶν καὶ 
ἀν, δι ε “: ᾽ - , ε ͵ ῃ 
ἀφ᾽ ὧν ὁ Λουκᾶς ἐν ταῖς Πράξεσιν ἱστόρησεν" καὶ 
. »“ ΄, ᾿ 7 3 « ,ὔ Α 

ἐκ τῶν ἸΠέτρου δὲ λέξεων ἐν ὁπόσαις καὶ οὗτος 
ἐπαρχίαις τοὺς ἐκ περιτομῆς τὸν Χριστὸν εὐ- 
αγγελιζόμενος τὸν τῆς καινῆς διαθήκης παρεδίδου. 
λόγον, σαφὲς ἂν εἴη ἀφ᾽ ἧς εἰρήκαμεν ὁμολογου- 
μένης αὐτοῦ ἐπιστολῆς, ἐν ἧ τοῖς ἐξ Ἑβραίων 

4. ᾽ “ 7 ᾿ 7ὔ 

οὖσιν ἐν διασπορᾷ [Ϊόντου καὶ Τ᾿αλατίας Καππα- 
δοκίας τε καὶ ᾿Ασίας καὶ Βιθυνίας γράφει. ὅσοι 
δὲ τούτων καὶ τίνες γνήσιοι ζηλωταὶ γεγονότες 
τὰς πρὸς αὐτῶν ἱδρυθείσας ἱκανοὶ ποιμαίνειν 
ἐδοκιμάσθησαν ἐκκλησίας, οὐ ῥάδιον εἰπεῖν, μὴ 
ὅτι γε ὅσους ἄν τις ἐκ τῶν Παύλου φωνῶν ἀνα- 
λέξοιτο: τούτου γὰρ οὖν μυρίοι συνεργοὶ καί, ὡς 4 
αὐτὸς ὠνόμασεν, συστρατιῶται γεγόνασιν, ὧν οἵ 

, “ 

πλείους ἀλήστου πρὸς αὐτοῦ μνήμης ἠξίωνται, 
διηνεκῆ τὴν περὶ αὐτῶν μαρτυρίαν ταῖς ἰδίαις 
» - ᾽ 7, ᾽ Ἁ 3 .)  ' ες ἐπιστολαῖς ἐγκαταλέξαντος, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὃ 
Λουκᾶς ἐν ταῖς Ἰ]ράξεσιν τοὺς γνωρίμους αὐτοῦ 

μ"- 

,ὔ ᾿ Φ ΤΥ ΕἸ » ΄ ΄ καταλέγων ἐξ ὀνόματος αὐτῶν μνημονεύει. Τιμό- ὃ 
θεός γε μὴν τῆς ἐν ᾿Εφέσῳ παροικίας ἱστορεῖται 
πρῶτος τὴν ἐπισκοπὴν εἰληχέναι, ὡς καὶ Τίτος 
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ἘΟΟΙΜΒΒΙΑΒΘΤΙΟΑΙ; ΗΙΘΤΟΒῪΎ, 111. πι. 6---ἰν. ὅ 

δοσραρίθα θοοῖβ, θὰῦ ὈῪ οὐπεῦβ ἰὸ πὰβ θθθη ἡπᾶροά 
τηοϑὺ νδ]θδ]6, Ἔϑρθοία]ν ἕο ἔποθα ΠηῸ ποοᾶ ε]θιηθη- 
ἕαυῪ ἱπβίγποίίϊοη. ΕῸΣ {Π18 γθαβοη νγα πον ἐπα 10 
Πὰ5 θθεπ υϑ64 ἴῃ ΡῈὈ]1ο ἴῃ ΟΠ τ ἢ 65, δα 1 πᾶνε ἔοαπά 
ἰὸ αυοξεα ὈΚ βοῖηδ οἵ {πΠ6 πηοϑὺ ἀποίθην πυϊζευβ. [οὐ 
ὑῃϊ5. βυῆμοθ ἔογ ῃ6 δϑίδὈ]Π θησηθηὶ οὗ ἐπε αἰϊνὶπα 
ὙΥ ΤΠ ηρθ ὙΠ ]Οἢ ἀγα ππαϊδρυΐθα, ἀπα οἵ ἔμποβα σῇ ἢ 
86 ποῦ τϑοαϊνϑα Ὀν ἃ]]. ; 

ΙΝ. Νον ἰδ ψου]α θὲ οἶδθδν ἔγτοση Ῥϑι]5 οσσῃ νου5 
Δα ἴσου {6 παγυγαῖϊϊννε οὗ [μ|κ ἴῃ ἐπ Αοἰς ἐμαὶ Ρϑι], 

ἴῃ Πΐ5 Ῥγθδοῃίηρ' ἴο {πὸ (ὐδπίι]65, ἸαἸα ἐπα ἐοα πα αὐ οηϑ 

οὗ τ1ῃη6. ομυτοῃοθ. ἔγουη «δ αβαίθα τοὰυπα ἀροιῦῦ ππΐο 
.ΠΙγτίσυσα. Απᾷ ἤοια ὑπὸ Τρ ϑυα ΒΟ γα Πᾶνα 
ΒΡΟΙΚΘῊ οὗἉ δ5 ἱπα!ςραΐαθν Ῥεύου 5, ἰῃ νη ΐοἢ ἢς πυυῖξας 
ἴο ὑποβε οἵ ἔπε Ηθρτγονβ ἰπ τΠ6 Π)᾿βρουβίοη οἵ Ῥοηΐιβ 

τ 8ηα ΟαἸαίία, (δρρδαοοία, Αβδῖα, δῃα Βι ηγπία, ἰὑ 
σου 6. οἶον ἔγοπη Πΐβ. οὐ νγου8 ἴῃ ΠΟῪ ΤΩΘΔΏΥ 
Ῥτονίησαϑ ἢς ἀεο]νευθα {ῃη6 ψοτὰ οἵ τῆ. Νὲν Ταϑία- 
τηθηΐ ὈΥ ρῥγθδοῃίηρ ὑπ (Ο5ρΡ6] οἵ ΟἨυῖϑὺ ἴο ὑμοβα οἵ 
ἔῃ οἰγουπηοίςίοη. Βαΐ ἰδ 15 ποῦ δᾶβὺ ἴο 5800 Ποὺ 
τάϑην οὗ ἐπεθα πα πο ἢ οὐ ὑπθπὶ ευα σΘπ πα ΠΕΙῪ 
Ζθδίοιιβ δπα ργονϑα ἐπεῖν ΟΠ ΠΥ το ΡῈ ἐπα ραβίουβ οὗ 
ἜΠ6 ομυτομθ5 Τουπάδα Ὀγ. {π6 Αροβέϊεβ, Ἄχοθρὺ ὃὈῪ 
τηδκίηρ ἃ ᾿ἰδὺ οὔ ὑποβα τηθηίϊοπθα ὈῪ Ραμα]. Τὸν 

 ἔδεγε γε Ὲ τηϑην ὑποιιβαπαβ οἵ ἢϊ5. [6] ]ονν- νους 5 ἀπά, 

85 6 οδ]] θᾶ ἔμοτη Πἰγηβο!, ἔθ Πονν-ϑο ] 16 γ5, οὐ νι ἤοτα {πῃ 6 

τηοϑὺ ἡγε σγδηϊεα ὈΥ Πΐτη τη ον] ραϑὺ ξογρουπρ, 

ἔου Πα γτϑοοπηΐβ Πΐ5. ὑθϑυ μαοην ἴο ὑπθυη πο ΘΒ ΡΥ ἴῃ 
Ηΐς οὐνῖι ᾿ο ΐουβ, πα, ταουθουου, [λικ6 αἶθοὸ ἴῃ ὑπ Αοἰβ 

δῖνοϑ ἃ ἰδὲ οἵ ἔποββ Κπόνῃ ἴο Ὠΐτη ἀπά τηθηξίοηβ ἔῃ θτὴ 
ὈΥ πᾶπιθ. Τῆι5 ΤΙτηοίην 185 τοϊαΐθα ἕο ἤὰνα θθδη ἐῃ6 

- ἢνδὲ δρροϊηϊθα Ὀίβμορ οὗ τΠς ἀΐοοεβε οἵ Ερἢιββιιβ, ἃ5 
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ΤῸΚΘῚ1, 2. 8 

Βοπ. 2, 16 
2 ΤΊ. 2, 8 
9 Τίμα, 4, 10 

2 Τίη). 4, 21 

ῬΆΙ], 4, 8 

Λούϑ 17, 84 

ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

“ Φ..,Ἀ ὔ ᾽ “-“ “-“ Ἁ ᾿ ᾿Ὶ 

τῶν ἐπὶ Ἰζρήτης ἐκκλησιῶν. Λουκᾶς δὲ τὸ μὲν 
γένος ὧν τῶν ἀπ᾽ ᾿Αντιοχείας, τὴν ἐπιστήμην δὲ 
ἰατρός, τὰ πλεῖστα συγγεγονὼς τῷ Παύλῳ, καὶ 
τοῖς λοιποῖς δὲ οὐ παρέργως τῶν ἀποστόλων 
ὡμιληκώς, ἧς ἀπὸ τούτων προσεκτήσατο ψυχῶν 
θεραπευτικῆς ἐν δυσὶν ἡμῖν ὑποδείγματα θεο- 

΄ ΄ “ “ Ε , Δ 

πνεύστοις κατέλιπεν βιβλίοις, τῷ τε εὐαγγελίῳ, ὃ 
καὶ χαράξαι μαρτύρεται καθ᾽ ἃ παρέδοσαν αὐτῷ 
οἱ ἀπ᾽ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ 
λόγου, οἷς καί φησιν ἔτ᾽ ἄνωθεν ἅπασι παρηκο- 

,ὔ Α - “ 3 ,ὔ ,ὔ 
λουθηκέναι, καὶ ταῖς τῶν ἀποστόλων ἰϊράξεσιν, 
Δ ᾽ ,ὔ 5 3 “-“ , -“ Α Ἁ 

ἃς οὐκέτι δι’ ἀκοῆς, ὀφθαλμοῖς δὲ παραλαβὼν συν- 
ετάξατο. φασὶν δ᾽ ὡς ἄρα τοῦ κατ᾽ αὐτὸν εὐαγ- 

,ὔ Ἂ «ες “ ΜΝ ςε , « 

γελίου μνημονεύειν ὁ Παῦλος εἴωθεν, ὁπηνίκα ὡς 
 »ς, Α ᾽ ΄ ͵ »᾿ {{ Ἁ περὶ ἰδίου τινὸς εὐαγγελίου γράφων ἔλεγεν “᾿ κατὰ 

᾽ 

6 

τὸ εὐαγγέλιόν μου. τῶν δὲ λοιπῶν ἀκολούθων 8 
τοῦ Παύλου ἸἹζρήσκης μὲν ἐπὶ τὰς Γαλλίας στειλά- 
μενος ὑπ᾽ αὐτοῦ μαρτυρεῖται, Λίνος δὲ, οὗ μέμνηται 
συνόντος ἐπὶ Ῥώμης αὐτῷ κατὰ τὴν δευτέραν 
πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολήν, πρῶτος μετὰ ἸΠέτρον 
τῆς Ῥωμαίων ἐκκλησίας τὴν ἐπισκοπὴν ἤδη πρό- 

Α 7ὔ 5 ᾿ Α ε ’; 

τερον κληρωθεὶς δεδήλωται: ἀλλὰ καὶ ὁ Κλήμης, 
τῆς Ῥωμαίων καὶ αὐτὸς ἐκκλησίας τρίτος ἐπί- 
σκοπος καταστάς, Παύλου συνεργὸς καὶ συναθλη- 

“- “- Α 

τὴς γεγονέναι πρὸς αὐτοῦ μαρτυρεῖται. ἐπὶ τού- 
τοις καὶ τὸν ᾿Αρεοπαγίτην ἐκεῖνον, Διονύσιος 
ὄνομα αὐτῷ, ὃν ἐν ταῖς Πράξεσι μετὰ τὴν ἐν 
3 ’ὔ ᾽ὔ ᾿ Αθ ,ὔ Π “λ ὃ 

Αρείῳ πάγῳ πρὸς ναίους Παύλου δημη- 
γορίαν πρῶτον πιστεῦσαι ἀνέγραψεν ὃ Λουκᾶς, 
τῆς ἐν ᾿Αθήναις ἐκκλησίας πρῶτον ἐπίσκοπον 
5» ’ μή 7 “ , ἐ 

ἀρχαίων τις ἕτερος Διονύσιος, τῆς Κορινθίων παρ- 
΄ ’ ’ ε -“ ἰλλὰ Ν δῶ 

οἰκίας ποιμὴν, γεγονέναι ἱστορεῖ. ἀλλὰ γὰρ οδῷ 

100 
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ε ἘΟΘΟΙΚΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ἨΙΘΤΟΒΎΥ, 1Π|. τν. 6-11 

γα Τιζαβ οὐ {πὸ οματομοϑ ἰῃ τοῖο [λι|κὸ, ΠΟ νγὰβ 
ὈΥ τὰσε ἂπ Απέϊοοῃίδῃ ἃπα ἃ ΡΠ γϑιοῖδη ὈΥ Ρυο βββίομ, 
νγὰβ ἸΙοηρ' ἃ οοτηρδηίοη οἵ Ρϑα], ἃπα Πδα οδγοῖα] οοη- 

τ νψευβαϊίϊοη ψ {πῸ οὔποθ Αροβίϊθθ, ἂῃὰ ἴἰπ ἔνο.. 
Ῥοοκα Ἰεῦθ ὰ8 Ἔχϑιρ]θ5 οὐ π6 τηβαϊοῖϊπθ ἔῸγ 580ὰ]5 
νυ Βΐοἢ Πα Βα σαϊποα ἔγοτα ἐμοτη---ῃς (ο8ρ6}, ψμΐο ἢ 
ἢς ἐεβεϊῆθ ἐπαὺ ἢ6 Πα ρ᾽απηθα δοοογαϊηρ ἴο ὑΠ6 
ἐγδαϊείοη γθοεϊνεα Ὀν Πΐπι Ὀγ ἔποβα ψγΠῸ σγεγα τόσα 
πΠ6 Ῥερίπηΐηρ γεν ποβθοθ πα τηϊηϊβύθιβ οὔ ὑπ6 
ψοτα, 41} οὐ ῃουη 6 βαγϑβ,, γπουθονου, Π6 Πδᾷ Ὁ] ονγεα 
ἔγοση ἐπῈ Ὀερίππίηρ, ἀπ ἐπε Ἀοσὺβ οὗ ἐῃθ Αροβἕϊεθβ 
ὙΠΟ ΠΘ οοΙηροβθα πὸ ἸοΠΡΟΥ οὐ ἔπε δνίάεπος οὗ 

᾿ Βαατΐηρ θὰΐ οἵ Πῖβ οὐῃ εγθβ. πᾶ {ποὺ βὰν ὑμαῦ 
Ῥδὰ] νγὰβ δούια!]ν δοοιιθξοτηεα ἕο αἀποῦα ποσὰ Γλικθ 8 
'Ο5Ρ6] 5ἰποθ ἤθη νυ πρ᾽ οὐ βοῦὴβ (σοβρ6] ἃ5 8 οὐ 
ἢ αδ6α ἴο 58, “᾿Δοοογάϊηρ ἕο τὴν ο5ρ6]. ΟΥ̓ τΠ6 
οὐπαυ ἔΟ]]ονγεῖβ οὔ Ῥαὰὶ] ὑπεγα 15 δνίάθπος {παΐ 
Οὐθβοθηβ γγὰ8 βεηὖῦ Ὀγ Βΐτα ἰο ὅδ], ἀπ Τπι5, ΠΟ 15 
χηρηὐοπθα ἴῃ ῃ6 βεοοημα Ἐρἰβεϊα ἰοὸ ΤΙμαοίηγ 88 
Ῥγεϑεηῦ ψ ἢ Πΐτη ἴῃ ουηθ 85 αἰγσεαάν θβϑὴ ἀθοϊαγεά 
ἴο πᾶνε θθϑη ἐπε βυϑὺ ἴδεν Ρεΐευ ἴο θ6 δρροϊπίβα ἴο 
πα ὈΙΒπορτῖὶς οὗ ῃ6 Ομυσοῃ ἴῃ οταθ. Οἱ ΟἸοιιεπὶ 
ἴοο, γγη0 νγὰβ Ὠίπη5 61 τηδάδβ ἐῃς ἐπϊγα Ὀίβπορ οἵ ὑῃ8 
ΘΠυΤῸἢ οἵ Βοτη6, ἰὐ 15 ἐοϑο θα Ὀγ Ρδὰ] ἐπαὺ ἢ6 ψουκοθα 
ἃ Πα βίσονε ἴῃ σοηραην τ Πίστη. [Ι͂ἢ δααϊίοη ἴο 
ἔμεϑε ᾿ϊἱοηγβίαβ, οὴς οὗ ἐπ6 ἀποίθηΐβ, πῸ ραβίου οἵ 
Ἐπ ἀΐοσοθβα οἵ ἐπε (ον πἰῃίδηβ, τοαΐθϑ ἐπαῦ ὑπῸ ἢνϑὺ 
ὈΙΒΠοΡ οὗ ἐῃε. Ομυυοη αὖ Αἰμθηβ νγὰβ ἐπαῦ ταθυῖρου οἵ 
ἀπὸ Αὐθοραριβ, ὑπ6 οὐποὺ ΤΠ ομγβίαβ, Ποβ6. Οὐ ΡΊ ΠΑ] 

᾿ ΘΟΠΥΘΥΒΙΟη δέου Ῥδυ]}5 Βρθθοῦ ἕο ἐπε Αὐμαπίδηβ ἴῃ 
ἘπΠ6 Αγδοραρῖιβ [λ|κὸ ἀθθουρεα ἴῃ ὑῃ6 Αοἰβ. Νοῦν 

1 ΤὮδ ἐγδηβϑαἰΐοη οὈβοιγοβ ἐπα αἰ Πσυ]ὲν οὗ [ῃ6 ατεθῖκ. [5 
ἴξ ἐπθ ὑγδαϊ οι οὐ ἐῃ6 δὐεν!παβθοθ ψῃῖοἢ [μκ6 (ἰπ ἐπ8 
ορἰπίοη οὗ ᾿μιβθῖτ15) ο]αὶπη5 ἴο πᾶν [Ὁ] ον ΤΠῈ Οτθοκ 
15 αὐἱξθ διη ἱριιουῦδβ. 
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Φόβθρῃ. 8.1]. 
4, 491 

ΦόοΒορι. 8.1. 

4, 

Μαῦυ. 98, 19 

ΕΟΒΕΒΒΙΤΒ 

προβαίνουσιν, ἐπὶ καιροῦ τὰ τῆς κατὰ χρόνους τῶν 
ἀποστόλων διαδοχῆς ἡμῖν εἰρήσεται" νῦν δ᾽ ἐπὶ τὰ 
ἑξῆς ἴωμεν τῆς ἱστορίας. 

Υ. Μετὰ Νέρωνα δέκα πρὸς τρισὶν ἔτεσιν τὴν 
3 εἴ : 9 “-Ἅ 3 " ,ὔ ᾿ 

ἀρχὴν ἐπικρατήσαντα τῶν ἀμφὲ Τάλβαν καὶ 
» θ , ι ὰ. ᾿] Δ ,ὔ ϑ Οθωνα ἐνιαυτὸν ἐπὶ μησὶν ἕξ διαγενομένων, Οὐε- 
σπασιανός, ταῖς κατὰ ᾿Ιουδαίων παρατάξεσιν λαμ- 
πρυνόμενος, βασιλεὺς ἐπ᾽ αὐτῆς ἀναδείκνυται τῆς 
Ἰουδαίας, αὐτοκράτωρ πρὸς τῶν αὐτόθι στρατο- 

, 5 ,ὔ Ἁ φένΆ ἐξ ’ὔ “" Ψ- Ψ πέδων ἀναγορευθείς. τὴν ἐπὶ Ῥώμης οὖν αὐτίκα 
στειλάμενος, Τίτῳ τῷ παιδὶ τὸν κατὰ ᾿Ιουδαίων 
ἐγχειρίζει πόλεμον. μετά γε μὴν τὴν τοῦ σωτῆρος 
ἡμῶν ἀνάληψιν ᾿Ιουδαίων πρὸς τῷ κατ᾽ αὐτοῦ 
τολμήματι ἤδη καὶ κατὰ τῶν ἀποστόλων αὐτοῦ 
πλείστας ὅσας ἐπιβουλὰς μεμηχανημένων, πρώτου 
τε Στεφάνου λίθοις ὑπ᾽ αὐτῶν ἀνῃρημένου, εἶτα 

ν 3 ’ὔ ἐν δὲ μετ᾽ αὐτὸν ᾿Ιακώβου, ὃς ἣν Ζεβεδαίου μὲν 
“ 3 Α ἢ 3 ’ Ἁ Ἁ 3 

παῖς, ἀδελφὸς δὲ ᾿Ιωάννου, τὴν κεφαλὴν ἀπο- 
’, 8. ἃ δα λυ δ 3 ,ὔ “ Α 3 4 

τμηθέντος, ἐπὶ πᾶσί τε ᾿Ιακώβου, τοῦ τὸν αὐτόθι 
τῆς ἐπισκοπῆς θρόνον πρώτου μετὰ τὴν τοῦ 
σωτῆρος ἡμῶν ἀνάληψιν κεκληρωμένου, τὸν προ- 
δηλωθέντα τρόπον μεταλλάξαντος, τῶν τε λοιπῶν 
ἀποστόλων μυρία εἰς θάνατον ἐπιβεβουλευμένων 

“- - δ. , 

καὶ τῆς μὲν ᾿Ιουδαίας γῆς ἀπεληλαμένων, ἐπὶ δὲ 
“ “ ͵ τῇ τοῦ κηρύγματος διδασκαλίᾳ τὴν εἰς σύμπαντα 

τὰ ἔθνη στειλαμένων πορείαν σὺν δυνάμει τοῦ 
Χριστοῦ, φήσαντος αὐτοῖς “᾿ πορευθέντες μαθη- 
τεύσατε πάντα τὰ ἔθνη ἐν τῷ ὀνόματί μου, οὐ 

1 ΝΟ αἰοα ΨππῸὸ 9, λ.Ὁ. 68. 
2. ἘΙΒΟΌἰα5. δοοϊἀθηΐα!]ν οπιῖα Ψ 6115. Οα] 05. τοῖρῃ 

νγὰϑ ὕππὸ 9, 68 ἴἰο 94η. 15, 69. ΟΥΠΟἾΒ. νγὰβ ὅπ. 1ὅ ἴο 
ΑΡΥΙ 20, 69. ΜΙ] 8 νγὰ5. ποὲ Κἰ θα ἀπὲ} 1)6ς. 90, 69, 
Ρυὲ ψεβραβίαῃ νὰ Ῥγοοϊαἰπιθᾷ ΕἸΉΡΟΙῸΥ δὲ Αἰοχαπαγία 

108 

; 



ἘΟΟΙΝΕΒΙΑΒΘΤΊΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΎΥ, 111. τν. 11--ν. 8 

858 6 9Ὸ ΟἿ ΟἿ ὙὙᾺΥ {Π6 ΟΠγοποΪορίοδὶ ἀεἴα1]5 οὐ {Πς 
Βα οαβϑίοη οἵ ἐπθ Αροβέϊθβ ψ}}} θῈ γτοϊαίθα, θυὺ αἱ 
Ῥγαϑϑηῦ ἰϑῦ ἃ8 φῸ οἢ ἴο ἐπε ποχῦ βίαρεβ οὔ {π6 παυταίίνα. 

Ν, Αἴἴον. Νϑῖο μδᾶ μοὶ {πθ βονογείριηῦυ ἴον ἐῃϊγ- 
ἔθθῃ γϑδγ8 1 {Π6 αἴαϊγβ οὐ α]0ὰ ἀπα Οὗμο 3 οοουρί δα ἃ 
γ6 δ γ Δη4 5ἰχ γχοηΐῃ5, δηα ἔΠθη Υ᾽ εϑραβίδη, γῃο Πδα ἀ15- 

ὑϊηρ θη 64 Πίπη561} ἴῃ [Π6 οροτγαϊίουβ ἀρδϊηπδῦ ἐπ 1 νν8, 
γγὰ5. ῬΥΟΟΙαἰτηθα Ππρϑγαΐου ΟΥ̓ ὑπ6 δύτὴν ὑπεγα ἂπά 
δΔρΡοϊηΐθα Εχωρθυου ἴῃ «[ὰᾶδεϑὰ ἰ56 1, Ηδ αὖ οὔδε 
βοὺ οἱ ἔου Βουηβ δἀπα δηὐγιθίθα ὑΠ6 νγαῦ ἀραϊηϑὺ {Π6 
δενγθ ἴο Πἰθ βοὴ Τίτα5. Νον δἰδευ {Π6 ἀβοθηβίοη οὗ 
Οὐ ϑανίουν ἴῃ δααϊίοη ἕο ὑποῖν οὐἴτηθ ἀραϊπϑῦ Πΐτα 
ὑπ 7εὴν)}72ὲ δὲ οὔποθ οοπίγνεα πατήρ ου]θβ5 ρ]οὺβ ἀραϊηϑῦ 
ἢϊ5 αἰβοῖρ!εβ. ϑέβρῃθῃ νὰβ ἢγϑὺ βἰοηδα ἴο ἀδαΐῃ ὈῪ 
ἔθθτα δηα ποχὲ δἴζοσ Πίστη «}8π|65, {πΠ6 βοὴ οὗ Ζερεάβε 

Δ ηα Ὀγοΐμου οἵ Ψόῆπ, νὰ θεμοδαθα.8 [ἢ δαάϊζίοπ ἴο 

411, Φ}γηθ5, ψγῆο νψὰϑ ἔπ6 ἢγϑὺ δου. {πΠ6 ἀϑοθηβίοη οἵ 
ΟἿἹ ϑανίοι ἕο 6 ἀρροϊπίεα ἕο {π6 ἱῆγοπα οὗ {ῃ8 
ὈΙΒΠορυῖς ἰπ «Θυαβαίθια, ραϑθεα ἀὐγαῦ ἴῃ ὑΠ6 Τ Δ ΠΠΟΥ͂ 
ἀαβουθεα ἄρον ἀπᾶ ὑπ οὐπεὺ Αροβίϊθβ ψεύα ἀγίνθη 
ἔγουση πε Ἰαπά οὗ Ψυάαθα ὈΥ ὑπουβαπάθ οἵ ἀθδαϊν 
Ῥὶοίβ. ὙΠοΥ ψεηῦ οἡ ἐπαῖν γὰΥ ἴο 411] π6 μϑαίῃβθη 
ἑοδοιίηρ {Ποῖ σηθϑθαρα ἴῃ πῸ ρόνοῖ οἵ ΟΠ γίϑυ [ῸΥ 
ἢ Πδᾶ 5εἱά ἴο ἔπι, “ὁ δηά τηδκε αἰβοῖρ]θ5 οἵ 4}} 
ἴῃς Πδαδίμθη ἴῃ τὴν πϑῖηθ. 4. Οἱ {πΠ6 οὐμοῦ μδηα, {Π6 

Δα] 1, 69: πε νψὰϑ τϑοορηϊζοα Ὀν ἐπ ϑεπηαΐθ ἃ8. 500} ἃ8 
ἢΪβ βοϊαἴθυβ ἢδα ἀοἴραϊεα ΝΊ6]]11π|5. 

8 ΟΥἿ᾽ Λοίβ νἱ. 8 Ε΄, ἀηαὰ χ!. 2. 
4 ΤῊ Ϊ5 15 ἐπε ἔοστη ἰπ νυ ἢ ἘμιβΘ Ὀἷπ5 πιϑι8}}ν αποὶθ5. Μδΐ. 

χχυ]. 19, ογαἰτἐἰηρ {πΠ6 τοίδγθησα ἴο Ὀαρἐΐϊϑη. [ἰ σαηποῖ Ὀ6 
δοοϊᾷοηίαὶ, θυ ποθ ἅτ πὸ μ88. οἵ {πὸ Ν. Τὶ στ {Π 15 
ἰοχὲ. ϑοιηα ἐπίηκ {παὶ ὑπ Εππιϑείδη ἐοχὺ 18 δῃ θαυ ον ΤΌΥΤ, 
501η6 ὑπαὶ Επιβοἷα5. τυ ἰβῃθα ἰοὸ Κααρ βεογεῖῦ {Π6 ἔουπλΐα οἵ 
Ῥαρ 51. 
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Ὅδη, 9; 21; 
12, 
Μαῦῦ. 24, 16 
ΜαΥΚ 18, 14 

ΦΌΒΘΡΆ. 8,1. 
θ, 426--428 

ἘΠΒΒΙΠΙΒ 

μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦ λαοῦ τῆς ἐν ᾿ἱἱεροσολύμοις ἐκ- 
κλησίας κατά τινα χρησμὸν τοῖς αὐτόθι δοκίμοις 
δι᾿ ἀποκαλύψεως ἐκδοθέντα πρὸ τοῦ πολέμου μετ- 
αναστῆναι τῆς πόλεως καί τινα τῆς ἸΠεραίας. 
πόλιν οἰκεῖν κεκελευσμένου, Πέλλαν αὐτὴν ὀνο- 
μάζουσιν, [ἐν ἡ] τῶν εἰς Χριστὸν πεπιστευκότων 
ἀπὸ τῆς “Ιερουσαλὴμ μετῳκισμένων, ὡς ἂν παν- 
τελῶς ἐπιλελοιπότων ἁγίων ἀνδρῶν αὐτήν τε τὴν 
᾿Ιουδαίων βασιλικὴν μητρόπολιν καὶ σύμπασαν τὴν 
᾿Ιουδαίαν γῆν, ἡ ἐκ θεοῦ δίκη λοιπὸν αὐτοὺς ἅτε 
τοσαῦτα εἴς τε τὸν Χριστὸν καὶ τοὺς ἀποστόλους 
αὐτοῦ παρηνομηκότας μετήει, τῶν ἀσεβῶν ἄρδην 
τὴν γενεὰν αὐτὴν ἐκείνην ἐξ ἀνθρώπων ἀφανίζουσα. 
ὅσα μὲν οὖν τηνικάδε κατὰ πάντα τόπον ὅλῳ τῷ 
ἔθνει συνερρύη κακά, ὅπως τε μάλιστα οἱ τῆς 
᾿Ιουδαίας οἰκήτορες εἰς ἔσχατα περιηλάθησαν 
συμφορῶν, ὁπόσαι τε μυριάδες ἡβηδὸν γυναιξὶν 
ἅμα καὶ παισὶ ξίφει καὶ λιμῷ καὶ μυρίοις ἄλλοις 
εἴδεσι περιπεπτώκασιν θανάτου, πόλεών τε ᾿Ἶου- 
δαϊκῶν ὅσαι τε καὶ οἷαι γεγόνασιν πολιορκίαι, 
ἀλλὰ καὶ ὁπόσα οἱ ἐπ᾽ αὐτὴν ἹἹερουσαλὴμ ὡς ἂν 
ἐπὶ μητρόπολιν ὀχυρωτάτην καταπεφευγότες δεινὰ 
καὶ πέρα δεινῶν ἑοράκασι, τοῦ τε παντὸς πολέμου 
τὸν τρόπον καὶ τῶν ἐν τούτῳ γεγενημένων ἐν 
μέρει ἕκαστα, καὶ ὡς ἐπὶ τέλει τὸ πρὸς τῶν προφη- 
τῶν ἀνηγορευμένον βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἐν 
αὐτῷ κατέστη τῷ πάλαι τοῦ θεοῦ περιβοήτῳ νεῷ, 
παντελῆ φθορὰν καὶ ἀφανισμὸν ἔσχατον τὸν διὰ 
πυρὸς ὑπομείναντι, πάρεστιν ὅτῳ φίλον, ἐπ᾽ 
ἀκριβὲς ἐκ τῆς τῷ ᾿Ιωσήπῳ γραφείσης ἀναλέ- 
ξασθαι ἱστορίας" ὡς δὲ ὁ αὐτὸς οὗτος τῶν ἀθροι- ὅ 
σθέντων ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας ἁπάσης ἐν ἡμέραις τῆς 
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ἘΟΟΙΜΕΒΙΑΘΤΊΟΑΙ, ἨΙΒΤΟΒΎΥ, 1Π|. ν. 8- 

ΡΘΟΡΙῈ οὗ ἔπε ομασο ἴπ Του αβαίθτη ὑγοτα οοιητηδπαθα 
ΒΥ 8η οὐδο]εὲ ρίνβη ὈΥ στενοϊαίίοι θεΐουα {Π6 νὰν ἴο 

ἴῃοββ ἴῃ ἐπε οὐδ ψῆο ψετα ψουΐῃγ οὗ τὸ το ἀεραγῦ ἀπᾶ 

᾿ ἄν 6}} ἴπ οπα οὔ πὸ οἰξῖθβ οἵ Ῥογβα ψ βίοι ἐμον οα]Π] θᾶ 

Ῥε]]ὰ. Τὸ 10 τῃοβα ψγῆο θε]θνθα οα ΟΠ τϊβὺ τηϊρταϊθα 
ἔγουα 9 6υβα]θυα, ἐμαῦ θη ΠΟΙΥ τηθη Πδά δἱτορείμου 
ἀερογίεα {Π6 τογὰ] οἂρίτα] οὗ πε 78ὴνν8 πᾶ ἐπ6 ψΠ0]6 
Ἰαπᾶ οἵ 1 πάδεα, ἐπα παἀροιηθηὺ οὗ αοά τηϊρῃὲ αὐ Ἰαϑὺ 

- Οὐογίακα ἔμ δ πὴ ΤῸΓ 41] {Ππ|6]ν οὐΐτηθβ ἀραϊηδὺ ὑπ6 ΟΠ γιϑὺ 

Πα Πὶ5 ΑΡοβἕ!εβ, ἀπᾶ 411 ἐπα σϑηδγδίίοη οἵ ἐμ νυἱοκεα 
6 αὐξευϊν Ὀϊοϊξοα ουὐ ἔγοτα ἀιηοπρ' ηθη. Τῆοβα ΠΟ 
Ὑ 8) οδῃ γείγδοα δοουγαίαὶν ἔγοσα ὑῃς Ὠἰϑίουυ τυ θη 
ὌΥ 9 βερῆιβ ΠΟΥ ΤΥ ον] δὲ ἐμπαὺ ἐϊτηθ ονοῦ- 
ὙΠ ΕἸτηθα ὑΠ6 ὑγΠ0]6 πύϊοη ἰῇ ἜΥ ΥΥ ρ͵δοα πα Ἵβϑρϑοὶ- 
ΕΠ μὸν ἐπα ἱπῃδθιξαηὺθ οὗ Φπάαθα γαῖα ἀγίνεπ ἴο 

1πΠ6 Ἰαϑὲ ροίῃὲ οὗ βυβεγίηρ, ἤν ταδηγ ὑπουβδηᾷβ οὗ 
γοῦΐῃβ, σγοσηθπι, ἃ πα ΟΠ άγθη ρου βηθα ὈΥ {πε σνοτά, 

ὈΥ ἔαπαῖπθ, ἃπα ὈΥ οομπέϊθϑθ οὔ ὺ ἔστ οὐ ἀθδίῃ ; 
ΠΕΥ οδη τεϑα ΠΟΥ ΤΙ ΔΩΥ πα ψῇηδὺ ἔδτηοιβ «ον ]5} 

 οἰδίεβ. ψαα Ὀεβϑίθσθα, δπα ἤπα}]ν μον ἰευτοῦβ ἃπά 

ὕΟΥΒῈ πᾶ ἰθυτοΥΒ γγΕΥῈ 566 ῃ ὈΥ ὑποθα ψῃο ἢδα ἴὸ 

«δ ΘΥ β8] τὰ 85 1 ἴο ἃ τϊρηῦν οαρῖα] ; ὑπ Ὺ οδῃ βἔἐθαν 
{ῃῆ6 παΐυσα οὔ ἐπθὸ ψΠο]Ὲ νγαῦ, 411 {πὸ ἀεῖδι]5. οὗ 

γγμαῦ Παρρεπθα ἰῃ ἴδ, ἀπά πον δὖ ἐπε επᾶ {πε 
διθοτηϊηαύίοη οὗ ἀδβοϊδίϊοη βροεη οἵ Ργ ὑπ ρυορῇῃθὺβ 

γγὰβ8 βϑὺῦ ὋΡ ἰπ {πΠ6 νεὺῪ ἐθρὶα οὗ Οοά, ἴου 811} 15 
διηοθηῦ ἴατηθ, δηα ὁ ρϑυϑῃθα αὐξευ]νγ πα ραββθά 
ΔΔΥ ἷπ ἤεατηθθ. Βυΐ 1Ὁ 15. Ὡδοθββασυ ἴο ροϊηξ. οὐΐ 

ἢονν ἐπ βᾶτηθ ψυϊτοΥ δϑεϊμηδίθβ δὖ ἴμγθα τα] οη5 ὑΠ 6 
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ΦόΒΘΡἢ. 8.1. 
δ, 424--488 

ΕΌΒΕΒΙΤΙΒ 

τοῦ πάσχα ἑορτῆς ὥσπερ ἐν εἰρκτῇ ῥήμασιν 
᾽ “- 3 “-“ ᾿] Ν « δ 3 Ἁ αὐτοῖς ἀποκλεισθῆναι εἰς τὰ “Ἱεροσόλυμα ἀμφὶ 

τριακοσίας μυριάδας τὸ πλῆθος ἱστορεῖ, ἀναγ- 
καῖον ὑποσημήνασθαι. χρῆν δ᾽ οὖν ἐν αἷς ἡμέραις 

}] -“" τὸν πάντων σωτῆρα καὶ εὐεργέτην Χριστόν τε 
τοῦ θεοῦ τὰ “κατὰ τὸ πάθος διατέθεινται, ταῖς 
αὐταῖς ὥσπερ ἐν εἱρκτῇ κατακλεισθέντας τὸν 

λθό ᾽ Ἁ ὄλ θ κ “ θ , δί μετελθόντα αὐτοὺς ὄλεθρον πρὸς τῆς θείας δικὴης 
καταδέξασθαι. 
Παρελθὼν δὴ τὰ τῶν ἐν μέρει συμβεβηκότων' 

3 “- “ Ι , ᾿ Μ Ἷ 3 αὐτοῖς ὅσα διὰ ξίφους καὶ ἄλλῳ τρόπῳ κατ 
αὐτῶν ἐγκεχείρηται, μόνας τὰς διὰ τοῦ λιμοῦ 
ἀναγκαῖον ἡγοῦμαι συμφορὰς παραθέσθαι, ὡς 
ἂν ἐκ μέρους ἔχοιεν οἱ τῇδε τῇ γραφῇ ἐντυγχά- 

“-“ ᾿Ὶ 

νοντες εἰδέναι ὅπως αὐτοὺς τῆς εἰς τὸν Χριστὸν 
τοῦ θεοῦ παρανομίας οὐκ εἰς μακρὸν ἡ ἐκ θεοῦ 

“-“ ’ὔ “ Α Ἵν -“" «ς 

μετῆλθεν τιμωρία. ΥἹ. φέρε δὴ οὖν, τῶν “ἵστο-. 
ριῶν τὴν πέμπτην τοῦ ᾿Ιωσήπου μετὰ χεῖρας 

εκ 3 ,ὔ “- , 7 ,ὔ αὖθις ἀναλαβών, τῶν τότε πραχθέντων δίελθε 
- ᾽ ’ 

τὴν τραγῳδίαν: “τοῖς γε μὴν εὐπόροις ᾿᾿ φησί 
“ καὶ τὸ μένειν πρὸς ἀπωλείας ἴσον ἦν" προφάσει 
γὰρ αὐτομολίας ἀνῃρεῖτό τις διὰ τὴν οὐσίαν. τῷ 
λιμῷ δ᾽ ἡ ἀπόνοια τῶν στασιαστῶν συνήκμαζεν, 

Ν 

καὶ καθ᾽ ἡμέραν ἀμφότερα προσεξεκάετο τὰ 
“ -“ .] 

δεινά. φανερὸς μέν γε οὐδαμοῦ σῖτος ἦν, ἐπ- 
“-“ » 

εισπηδῶντες δὲ διηρεύνων τὰς οἰκίας, ἔπειθ 
ς 

εὑρόντες μὲν ὡς ἀρνησαμένους ἠκίζοντο, μὴ εὑ- 
ρόντες δὲ ὡς ἐπιμελέστερον κρύψαντας ἐβασάνιζον. 
τεκμήριον δὲ τοῦ τ᾽ ἔχειν καὶ μή, τὰ σώματα 
τῶν ἀθλίων: ὧν οἱ μὲν ἔτι συνεστῶτες εὐπορεῖν 

“ ᾽ 7, « 7 Ἁ » ,ὔ 

τροφῆς ἐδόκουν, οἱ τηκόμενοι δὲ ἤδη παρωδεύον- 
“ 

το, καὶ κτείνειν ἄλογον ἐδόκει τοὺς ὑπ᾽ ἐνδείας 
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ἘΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑῚ, ἨΙΒΤΟΒΥ, 111. ν. ὅ---νι. 9 

“ΠΏ ΕΥ οὗ ἔΠπο86 Πηο ἴῃ ὑπ ἀδγ5 οἵ {ῃς Τϑαϑὲ οἵ {Π6 
Ῥάββονεὺ ἐπγοηροα «Θγαβδίθιη ἔτομι 411 {ὰᾶ44ε8 ἀπ, 
ἴο τι88 ἢϊβ οὐ νγοσ5, ὑγοτα 5ῃαῦ τπρ 85 1 ἴῃ ρυΐβοῃ. 
ΤῸ νγὰβ ἱπάθϑα υἱρῃῦ ἐπαῦ οα ἐπ6 βαῖὴθ ἀδὺ οὔ ψῃΐοῃ 
ὕπου πᾶ ρεγρείγαξεα ἐπε ραβϑίοῃ οὐ {πε ϑανίουν δηᾶ 
θεποίδοϊου οἵ 411] τββὴ δῃηα ἐπε Οἢνῖθὶ οὗ αοα {πον 

᾿ ΒΠΟΙΠ]α Ρ6, 5 Ὁ γγεύθ, 5Βῃπὸ ἊΡ ἴῃ ρυΐβοῃ δῃά τϑοαῖνο 
ἐπα ἀοβίγαούίοι το ραγθαθα ὑπθτὰ ἔγτομα ἐπα 56η- 
ἴεποα οὗ ἀοά. 

Οτοἰθϊηρ ἐμοπ πε ἀεία 5 οὐ ὑποῖγ νϊϑίου θα 5 
ἔγοσα ἐπ6 ϑυνοσα πα οὐμουνῖβα, πίη [Ὁ ΠΘΟΘΘΘΑΙῪ 
ἴο αἀάποα οἷν ἐποὶν βυουίπρδ ἔγοτα ἔδυ 6. ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ 
ὑπαὶ ἔποθα ψγηο βίπαυ {Π18 νγουῖς τὺ ἢᾶνθ βουη8 
Ῥαγϊαὶ Κηονίεαρσε οἵ ον {πα Ραπίβῃτηθηὺ οἵ αοά 
ἔο]Π]ονγθα οἷἴοβα ἴδεν ὑπθιὰ ἔργ ὑπθῖν. οὐΐτηθ ἀραϊηβί 
ἐῃς Ομ τθὲ οἱ αοά. ΥἹ. ὥοπιο,. ἀῆεη, ἴδε ἋΡ ἃραΐη 
186 ΒΡ θοοῖκ οὔ ἐπε Πίβίουυ οἵ ζοβεριτβ πᾶ ρὸ 
ἐΒγουρἢ ἔπε ἱταρσεᾶν. οὗ ψῇμαῖ νψαβ ἔμεπ ἄοπθ. “ΕῸΥ 
ἐπ τ ῃ,᾿᾿ Πα βᾶυϑ8, " ἴο γϑιηδίη νγὰβ δαυδ] ἴο ἀδβίσιο- 
ἰϊοη, βίποθ ἔου {Π6 ϑακε οὗ ἐμεῖν ργορευῦν ὕΠθῪ 6 6 
τυ ἀογθα οἡ {Π6 οπᾶτρα οὗ ἱπέοπαθα ἀδβουϊθίοη. Βυΐ 
{ῃ 6 τηδᾶπ655 οὗ {π6 γερε]5 στον ἢ ὑπῸ ἔδμγῖηθ, ἀπα 
16 ἤδυτου οὗ Ῥοΐῃ Ὀ]ασοα ταοσα ἤδυοοὶν ἀν ὈΥ αν. 
ΝΟ ΘΟΥ τγὰβ υἱβῖ0 6. ἀηγῃοτθ, θαῦ ὑπον Ὀυτδὺ ἰηΐο 

Πουβοθ ἀπ βθδυομεᾶ ἐβεὰ. ὙΠθη, 1 {πον ἰουπά 
ΔΏΥ, ΠΟΥ Ἰουτηθηθα {Π6 ἰησηαῦθβ ἕου ὑποῖν ἀθηγίηρ' ; 
1 ποῖ, ὑμδυ τουξατεα ἔπθια ἔου Πανίπρ' ἰάθη 1Ὁ ἴοο 
σαΥΘγ. ΤΠς Ὀοαίεθ. οὗ πε τηΐβθυδθ]θ οὐθαῦαγεβ 
γγεΥῈ δνίάσποα ψμοῖπου ὑπον πᾶ ἴὉ οὐ ποὺ. ἼΠοθα 
ὙΠῸ ψγεῦο 5.1] ἴῃ ΒΘ] ἢ βθοιηθά ἴο θ6 ρτονι δα ψ] ἢ 
ξοοά, ψΠ1Π|6 ὑποθε ηῸ γε αἰγοδᾶν ναβίθα αὐγᾶν 
ψΕΥῈ Ραββεα ὈΥ, ἀπά 1Ὁ βθϑιηθα ἀπγθαβοηδῦ]8 ἴο Κα] 
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ΒΟΒΕΒΙ 

τεθνηξομένους αὐτίκα. πολλοὶ δὲ λάθρα τὰς 8 
κτήσεις ἑνὸς ἀντικατηλλάξαντο μέτρου, πυρῶν 
μέν, εἰ πλουσιώτεροι τυγχάνοιεν ὄντες, οἱ δὲ 
πενέστεροι κριθῆς" ἔπειτα κατακλείοντες ἑαυτοὺς 
εἰς τὰ μυχαίτατα τῶν οἰκιῶν, τινὲς μὲν ὑπ᾽ ἄκρας 

“ υ » 

ἐνδείας ἀνέργαστον τὸν σῦτον ἤσθιον, οἵ δ᾽ ἔπεσσον 
᾽ὔ ὡς ἥ τε ἀνάγκη καὶ τὸ δέος παρήνει, καὶ τράπεζα 4 

μὲν οὐδαμοῦ παρετίθετο, τοῦ δὲ πυρὸς ὑφέλκοντες 
ΟΕΡΕΣῚ ᾽ Υ Ἀ , ͵ὔ .] ν ᾽ ε ἔτ᾽ ὠμὰ τὰ σιτία διήρπαζον. ἐλεεινὴ δ᾽ ἦν ἡ 

᾿Ὶ Ἁ ΄ ᾿, ς θέ. ᾿, Ψυ 5. ᾿Ὶ ὃ τροφὴ καὶ δακρύων ἄξιος ἡ θέα, τῶν μὲν δυνα- 
τωτέρων πλεονεκτούντων, τῶν δὲ ἀσθενῶν ὀδυ- 

“- , 

ρομένων. πάντων μὲν δὴ παθῶν ὑπερίσταται ὅ 
᾽ δὲ δ᾽ Ψ 5 “λλ ς ἰδ “1, Α λιμός, οὐδὲν δ᾽ οὕτως ἀπόλλυσιν ὡς αἰδῶ: τὸ 

ἣ Μ ᾽ “ ᾿ ᾽ ΄ γὰρ ἄλλως ἐντροπῆς ἄξιον ἐν τούτῳ καταφρο- 
νεῖται. γυναῖκες γοῦν ἀνδρῶν καὶ παῖδες πατέ- 
ρων καί. τὸ οἰκτρότατον, μητέρες νηπίων ἐξ- 
ἡρπαζον ἐξ αὐτῶν τῶν στομάτων τὰς τροφάς, 
καὶ τῶν φιλτάτων ἐν χερσὶ μαραινομένων οὐκ 
ἂΨ 5 ᾿Ὶ »-Ὅ “ 3 ,ὔ ͵ὔ ἦν φειδὼ τοὺς τοῦ ζῆν ἀφελέσθαι σταλαγμούς. 
τοιαῦτα δ᾽ ἐσθίοντες, ὅμως οὐ διελάνθανον, παντα- ὃ 
χοῦ δ᾽ ἐφίσταντο. οὗ στασιασταὶ καὶ τούτων ταῖς 
ἁρπαγαῖς. ὁπότε γὰρ κατίδοιεν ἀποκεκλεισμένην 
οἰκίαν, σημεῖον ἣν τοῦτο τοὺ ςἔνδον προσφέρεσθαι 
τροφήν, εὐθέως δ᾽ ἐξαράξαντες τὰς θύρας εἰσ- 
ἐπήδων, καὶ μόνον οὐκ ἐκ τῶν φαρύγγων ἀνα- 

’ κ 3 ὔ » πα ΕΣ, εἷ θλίβοντες τὰς ἀκόλους ἀνέφερον. ἐτύπτοντο δὲ 
- " 

γέροντες ἀντεχόμενοι τῶν σιτίων, καὶ κόμης 
ἐσπαράσσοντο γυναῖκες συγκαλύπτουσαι τὰ ἐν 
χερσίν, οὐδέ τις ἦν οἶκτος πολιᾶς ἢ νηπίων, 
ἀλλὰ συνεπαίροντες τὰ παιδία τῶν. ψωμῶν ἐκ- 

͵ὔ 7 ᾽ ΝΜ - }Ὶ ΄ κρεμάμενα κατέσειον εἰς ἔδαφος. τοῖς δὲ φθάσασι 
1 ΤῊΒ Μμ88. τοδᾶ αἰδώς, Ὀαΐ αἰδῶ 15 ΠΟΟΟββατν ἰο ἔΠ6 56η586. 
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ἘΟΟΙΜΒΙΑΘΤΙΟΑΛΙ, ΗΙΒΤΟΚΎΥ, Π1]. νι. 8-| 

ῃοθθ ψῆὸ ψου]Ἱᾶ βοοη αἷα οὗ περ. Μάδῃην βθουθν 
Θχομαηρθα {Π6} ῬΥΟΡΟΥΟΥ ΤῸ ἃ βἰπρ]θ τηθᾶθατο οὗ 
υμοδὺ, 1 ἔμπα οα τἱσομον, οὗ Ῥδυ]ου, 16 πον γε γα 
ῬοοΥοσ. ΤΠδη, βῃυύίπρ' ὑΠπουηβοῖνοθ ἊΡ ἱπ πα ἰηταοϑὺ 
ΤΘΟ65565 οἵ ὑπαὶνγ Ποιιθ65, 5016, ἴπ πΠ6 εχίγοτηῖτυ οὗ 
{ποῖ τναπῦ, σου] οαὺ ἐπς6 σγαίῃ ἀπρυαραγθά, οὔ οΥβ 
νου] οοοῖς ἰὁ ἃ5 πϑοθϑδίτυ δπα ἔδαν αἀϊοξαϊεα. Νὸο 
ἴ8 016. νγὰβ βεὺ ΔΗΥΜΠΘΓΟ, Ῥαΐ 5πδιοῃίηρ 1 ἔγουη {Π6 
ἦτο ἘΠῈγ ἴοτα ἴπ ρίθοας ἐπε 50} ἀποοοϊκοᾷ ἐοοά. 
ἽΤΠΒεῖν ἸἩϊνίηρ' νγὰβ ῥ᾽ {18}016, ἀπά ἐπεῖν ἀρρθᾶγαποα σου την 
οὗ ἔθαιβ ; ἔπε βίσοηρ' ΡΙυπαογθα δα ὅπ σαῖς νναῖ]βα. 

᾿ ΒΑταῖπα ὑγπα]ν ΒΟ ΡΆ8565 8}} Βα ουίηρβ, θαὺ 10 ἀδδίγουβ 
᾿μοὐΐηρ᾽ 50 ταῦθ ἢ} 85 5Π8π|6 ἴ; [0 ψῃαῦ 15. δ οὐμον 

ἐἴτηθ5 ψγουέῃν οἵ γεβρθοῦ ἰβ ἀεαρίβεα ἢ ἴῃ ἔαυλῖη6 ; νγοη 6 ἢ 
ἴοοῖκ {Π6 ΤὈοα ἔτοτη ὅπ νευν του τῃ5 οἵ ἐπεῖν ἡμαμα θήσει 

Ο ΟΠΠάγϑη ἔγοτα ἐπεῖν ξαύμευβ, δηά, τηοϑὺ ρἰύθοιυβ οὗ 4]], 

 τηούμουβ τόσα ὑπεῖν ΟΠ] τθη, δ πη νΠ116 {παὶν ἀθαγοϑὺ 
66 Ὑγαϑυϊηρ' αὐ θαΐογα ὑπθτ ὑπ 6 6 νγὰ8 ΠῸ 5ΟΠΠΡ]6 
ἴῃ ἰαἰκίπρ ἀὐγᾶν ὑπ Ἰαδὺ ἀτὸρ οὔ ἴδ. Ὑδὺ ἔπου ἀἰά 
ποὺ Ἔβοᾶρε ἀεϊθούϊζοη σγῃθη ὑπθυ ὑπὰ5 αἴθ, θα ὄνουγ- 
γγθοΥα {Π6 τἱοΐεθι δοϑα ἴο γτῸ 0 ἔμθυη δνθῃ οἱ {ῃϊβ5 ; 

ΤΟΥ μοι ονοὺ ὑπο ῦ βὰν ἃ Ποῦ56 5Ππιῦ ἀρ 1ὑ τγὰϑ ἃ βρη 
παῖ ἔποβα υττΐη Πδα οὐ αϊπεα οοα πα δ οπος {ΠδῪ 
ἔογα ἄονγῃ {πῸ ἀοοῦθ, Υυϑῃθα ἴῃ, δῃα βεϊζθα {πῸ 

ΤῊ 5615, αἰπηοϑὺ βαθοζίηρ' ποτα ουὖ οὗ ὑπο ῖν ἐῃγοαῦβ. 
ΟἹά πῆρ ψεῖα Ῥϑαΐθῃ ἴον το] ἀΐηρ ἔοοα, δπᾶ 
ὙΟΘη γαγα ἀγαρσροα Ὀγ ὑπ6 Παῖν Ὁ οοποθα]ηρ [Ὁ 
ἴῃ πεῖν Παηᾶς. ὙΠΕΥΘ τγὰθ ΠῸ ὈΪΌΥ ἔθου ρυευ-ποδαθα 
ΔΘ ὉΓ ἴογ 1016 Ομ Πάτθη, θαΐ ὑπο ν ΡΙοΚοα ἀρ ῬΔΡΐ68 
οἸηρίηρ ἴο. οὐδὲβ Δπα ἀδϑηθα ὑπο οὐ {πε ἤοοτ. 

1 ΤῊ Οτϑοὶς τηθδπ5 γαῖθου τηοτ ἐπαπ {π|8: ἰδ 5 αἰτηοβδὲ 
ἃ“ 56η86 οἵ ἀξοοπον." 

20 



ΦόοΒθΡἢ. 8.1. 
5, 512-519 

ΕΌΒΕΒΙΠΒ 

τὴν εἰσδρομὴν αὐτῶν καὶ προκαταπιοῦσιν τὸ 
ἁρπαγησόμενον ὡς ἀδικηθέντες ἦσαν ὠμότεροι, 
δεινὰς δὲ βασάνων ὁδοὺς ἐπενόουν πρὸς ἔρευναν 8 
τροφῆς, ὀρόβοις μὲν ἐμφράττοντες τοῖς ἀθλίοις 
τοὺς τῶν αἰδοίων πόρους, ῥάβδοις δ᾽ ὀξείαις 
ἀναπείροντες τὰς ἕδρας" τὰ φρικτὰ δὲ καὶ ἀκοαῖς 
ἔπασχέ τις εἰς ἐξομολόγησιν ἑνὸς ἄρτου καὶ 
ἵνα μηνύσῃ δράκα μίαν κεκρυμμένων ἀλφίτων. 
οἱ βασανισταὶ δ᾽ οὐδ᾽ ἐπείνων (καὶ γὰρ ἧττον 9 
ἂν ὠμὸν ἦν τὸ μετὰ ἀνάγκης), γυμνάζοντες δὲ 
τὴν ἀπόνοιαν καὶ προπαρασκευάζοντες ἑαυτοῖς 
εἰς τὰς ἑξῆς ἡμέρας ἐφόδια. τοῖς δ᾽ ἐπὶ τὴν ἹΙ 
“Ῥωμαίων φρουρὰν νύκτωρ ἐξερπύσασιν ἐπὶ λα- 
χάνων συλλογὴν ἀγρίων καὶ πόας ὑπαντῶντες, 
ὅτ᾽ ἤδη διαπεφευγέναι τοὺς πολεμίους ἐδόκουν, 
ἀφήρπαζον τὰ κομισθέντα, καὶ πολλάκις ἱκετευ- 
ὄντων καὶ τὸ φρικτότατον ἐπικαλουμένων ὄνομα 
τοῦ θεοῦ μεταδοῦναΐ τι μέρος αὐτοῖς ὧν κινδυνεύ- 
σαντες ἤνεγκαν, οὐδ᾽ ὁτιοῦν μετέδοσαν, ἀγαπητὸν 
δ᾽ ἦν τὸ μὴ καὶ προσαπολέσθαι σεσυλημένον.᾽᾿ 

Τούτοις μεθ᾽ ἕτερα ἐπιφέρει λέγων: ““᾿Ιουδαίοις 1 

δὲ μετὰ τῶν ἐξόδων ἀπεκόπη πᾶσα σωτηρίας 
ἐλπίς, καὶ βαθύνας ἑαυτὸν ὁ λιμὸς κατ᾽ οἴκους 
καὶ γενεὰς τὸν δῆμον ἐπεβόσκετο, καὶ τὰ μὲν 
τέγη πεπλήρωτο γυναικῶν καὶ βρεφῶν λελυ- 
μένων, οἱ στενωποὶ δὲ γερόντων νεκρῶν, παῖδες 1: 
δὲ καὶ νεανίαι διοιδοῦντες ὥσπερ εἴδωλα κατὰ 
τὰς ἀγορὰς ἀνειλοῦντο καὶ κατέπιπτον ὅπῃ τινὰ 
τὸ πάθος καταλαμβάνοι. θάπτειν δὲ τοὺς προσ-᾿ 
ἤκοντας οὔτε ἴσχυον οἱ κάμνοντες καὶ τὸ διευ- 

1. ΤῊ μ885. γοδα “ βυ  πρ᾽ τπ|ρ,᾽ νν ΒΙοἢ 5 σπαγαοϊου βεὶς οἵ᾽ 
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ἘΟΟΙΜΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΆΒΎΥ, 111. νι. 171-19 

Τὸ ἔποβα ψηο δα δηὐοὶραίθα {πεῖν εηΐνν, πα δά 
ϑυϊροα ἄονπ ἐμπεὶν αχρεοῖϊθα ρον, ἔπαν σψοῦα ἐπα 
ΤΠΟΙ6. ΟΥΘΙ, ἃ5. ὑπουρὴ ὑμπον Πα Ῥθϑὴ ἱπ]υγεα ὈῪ 
ἔβα. ον {πε αἰβοονευν οἵ οοα ὑπαν βοιυρῇηὺ ΤῸΥ 
᾿ἐΘΥΥ0]6 τηϑύποαβ οἵ τογΐασα, βαυίπρ πρ ἐπαῖν νἱουϊπη5 
Δα ᾿πηρδ]ηρ ἐΠθὰ Οἢ. 5087} 5ἴδκθ. Μϑῃη υϑογεα 

ἐΠίηρϑ ἐουυ]6 ονθη ἴο ἤθδὺ ἴο βθοῦσα [Π6 σοπ θϑϑίοι 
οἵ ἃ βίηρ]6 Ἰοαξ, ἀπα ἴο αἴβοῖοβα ἃ β'πρ16 ρίπὸ οἵ μία θη 
ΟΡαον. Βαΐῦ ἔπε ἐογζυγουβ βυβεγθα πὸ ΠυηροΥ (ἀπά 
Ἰπα δρᾷ {πεῖν οὐαὶ ν νου] πᾶνε θ6 θη 1655 μδα Ὁ θθ θη 

ἔγοτη πθοδβϑίτυ) θαΐ ὑΠογ6 τγὰ5 τη θὺποα ἴῃ ἐποῖν τηδά- 
Π655 8δπα πον ρῥγον! δα βδυβίύθπαηοθ ἔῸΥ ἐπϑιήβεῖνοο 
ΤΥ ἄδγϑβ ἰο οοῖηβ. ὙΥΠθῃ βοπηα ογαρὺ ουὐὺ Ὀγ πῖρῃϊ 
ἃ5 [0 δ5 πε Ἐοϊηδηῃ 1ἴπ65 ἴο ρδίῃμου να Πουθ5 ἀπά 
βυαββ, ὑπαν ἱπίθγοθρίθα ὑβθῖὴ γηθη ὑπαν ἐπουρῃΐ 
ἐπαὺ ὑπον δᾶ αὖ Ἰαβῦ Ἔβοαρβὰ ὉΠ6 δπείην, ρυπάδγοα 
ἔπε οἵ ψῇῆδὺ ὑπαῪ ψευα οαυυγίπρ', ἃΠα [ῸΣ 811] ὑπ ῖν 
ΤΩΘΩΥ Θπέγθδίϊθϑ ἃπα ᾿ηνοοδίίομβ οὗ Π6 ἀνν μὰ] πδτηδ 
οἵ ἀοά ἴο ροἷνε ὑμδιὰ βοηθ 5ῃαγα οὗ ψῇμαῦ ἔπον Πδα 
Ῥγουρηῦ αὖ ὑπαῖν οὐσιι τἱϑὶς, Ποὺ σάνε τπθτὴ πούῃῖπρ' 
νυ Ππαΐθνου, πα μῈ ψῆὴῸ νγὰβ το 6 α νγὰβ πο κν ποῦ ἴο 
Ρε τηυγάογϑα ἴοο.ἢ 

Αἴὔου βοῖηθ οὔπου ἀθίδι]5 ἢ6 οοπεϊπιια8 : “Ὁ Νον ΘΠ 
81} Πορβε οὗ βαΐεϊγ νγὰβ οαὐ οὔ ἔτοτὰ ὑπΠ6 «δὴν Ὀγ ἐπα 
οἹοβίηρ οὗ ὑπ οχὶἐβ ἔτότα ἐπα οἷν ἀπά ἔαπηῖπα ἀθαρθη- 
ἴηρ' ἔγοη ποιθα ἴο οιβα ἃ Πα ἔδυ] ἴο ἔδυ] τγὰϑ 
Θαὐηρ ΠΡ ὑπ ῬθορΙθ, ἐπα στοοτὴβ ψγεσα ἢ]16δα τ ἢ 
ἀεδα ψούλθη δηα οἤ]άγαπ πα {Π6 8]16γυτνγαγϑ ἢ 
πΠ6 οοΥρϑθ5 οἵ οἷά τηθπ. Βογβ ἃπα γουηρ τη6ῃ, 
δ πουίηρ ᾿ πὸ σῃοβίβ ὑΠγοὰρῊ ὑῃ6 πηδυκοῖ- ͵δοο, 
ὙΕΤῈ 56 Ζοα Ὀγ ἀδθαίῃ ἃπα ἰὰν θοῦ ψποΥα ἐπα ὈΪον 
δα 5ὑγίοκοη Πΐη. ΠΟ 5ἰοῖκ μὰ πὸ βέγεηρίῃ ἴο θυ 

ΒΕ Π ΈΓΘ 5. ΤτΌΤ [ατηΐπθ, ποὶ οἵ »οῃοβὶβ (πα πες ἰοχὲ 5665 
σοΥΓαρ ). ΟΥ [Ὁ τηᾶν δ “5 0] δὴ γεϊ »᾽οβϑί- κα ἢ 
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ὅοβθριι., 8.1. 
δ, δ06 

ἘΠΒΈΒΙΓΙΒ 

τονοῦν ὦκνει διά τε τὸ πλῆθος τῶν νεκρῶν καὶ 
τὸ κατὰ σφᾶς ἄδηλον: πολλοὶ γοῦν τοῖς ὑπ᾽ 
αὐτῶν θαπτομένοις ἐπαπέθνῃσκον, πολλοὶ δ᾽ ἐπὶ 
τὰς θήκας, πρὶν ἐπιστῆναι τὸ χρεών, προῆλθον. 
οὔτε δὲ θρῆνος ἐν ταῖς συμφοραῖς οὔτε ὀλο- 
φυρμὸς ἦν, ἀλλ᾽ . λιμὸς ἤλεγχε τὰ πάθη, ξηροῖς 
δὲ τοῖς ὄμμασιν οἱ δυσθανατοῦντες ἐθεώρουν τοὺς 
φθάσαντας ἀναπαύσασθαι, βαθεῖα δὲ τὴν πόλιν 
περιεῖχεν σιγὴ καὶ νὺξ ϑανάϊου γέμουσα. καὶ 
τούτων οἱ λῃσταὶ χαλεπώτεροι. τυμβωρυχοῦν- 
τες γοῦν τὰς οἰκίας, ἐσύλων τοὺς νεκρούς, καὶ 
τὰ καλύμματα τῶν ,»σωμάτων͵ περισπῶντες, μετὰ 
γέλωτος ἐξήεσαν, τάς τε ἀκμὰς τῶν ξιφῶν ἐδοκί- 
μαζον ἐν τοῖς πτώμασιν, καί τινας τῶν ἐρριμμέ- 
νων ἔτι ζῶντας διήλαυνον ἐπὶ πείρᾳ τοῦ σιδήρου, 
τοὺς δ᾽ ἱκετεύοντας χρῆσαι σφίσιν δεξιὰν καὶ 
ξίφος, τῷ λιμῷ κατέλιπον ὑπερηφανοῦντες, καὶ 
τῶν ἐκπνεόντων ἕκαστος ἀτενὲς εἰς τὸν ναὸν 
ἀφεώρα, τοὺς στασιαστὰς ζῶντας ἀπολιπών. οἵ 
δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἐκ τοῦ δημοσίου θησαυροῦ 
τοὺς νεκροὺς θάπτειν ἐκέλευον, τὴν ὀσμὴν οὐ φέ- 
ροντες" ἔπειθ᾽ ὡς οὐ διήρκουν, ἀπὸ τῶν τειχῶν 
ἐρρίπτουν εἰς τὰς φάραγγας. περιιὼν δὲ ταύτας 
ὁ Τίτος ὡς ἐθεάσατο πεπλησμένας τῶν νεκρῶν καὶ 
βαθὺν ἰχῶρα μυδώντων τὸν ὑπορρέοντα τῶν σωμά- 
των, ἐστέναξέν τε καὶ τὰς χεῖρας ἀνατείνας κατ- 
εμαρτύρατο: τὸν θεόν, ὡς οὐκ εἴη τὸ ἔργον αὐτοῦ." 
Τούτοις ἐπειπών τινα μεταξὺ ἐπιφέρει λέγων" 
οὐκ ἂν ὑποστειλαίμην εἰπεῖν ἅ μοι κελεύει τὸ 

πάθος" οἶμαι “Ῥωμαίων βραδυνάντων ἐπὶ τοὺς ἀλι- 
τηρίους, ἢ καταποθῆναι ἂν ὑπὸ χάσματος ἢ 

{ 

κατακλυσθῆναι τὴν πόλιν ἢ τοὺς τῆς Σοϑομη ΙΝ 
208 

ΠωΣ 



ἘΘΟΙΜΕΒΤΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒῪΎΥ, 1Π1|. νι. 19-16 

Οὐ Πα ῖν ἔτ Π165 ἀπ {Π|6 βίτοπρ Παρ αξθα ον ἘΠ 6 πατηθ Υ 
οὗ τῆς ἀεδά δπᾶ ὑπεὶν οὐ ἀουθε Ὁ] ἔαϊθ. Μδην 
ἱπα 66 Ε6]] ἴθ ἀθαῦῃ οὐ ἔῃοβα βου {Π6Ὺ νγοτο θαγγίηρ' 
Δα τηϑην σγθηΐ ἴο {Ποῦ συᾶναβ θθΐοσα Πη6 Ὡθοθβϑὶν 
ΔΥΌΒ6. Ποῖα γὰ8 πὸ Ἰ᾿δατηθηζαϊίου οὐὁἨ να Πρ δὲ 
1ο5565, θαΐ ξαταΐπθ ονευοδαιηςβ δυηοίίοη ἀπαᾷ ἐποθα τ ῃῸ 

γγΕΓ6 αἀγίπρ' ἴῃ τ βουῪ Ἰοοκοα Ἡ] αΥν αγα5 οἢ ἐῃοβα 
ψγηο0 Παά ἔουπα τοϑὺ θθΐοσγα με. Π66ρ 5δηοα δπᾷ 
πίρῃξ ρυερυιδηῦ τη ἀθαῖῃ Ὁποοιηραβϑθα τῆς οἰΐγ. 
δουβε ὑπδῃ ἔμεθα σγοσα ὑπΠ6 το Ρο5. Βυϑαϊκίηρ' ἰηἴο 
Πουβ65 {πὸ Ῥοάγ-ϑπδίομουβ ὑπαὺ τ ρροα {πε ἀδεδα, 
ἐδαυίηρ τΠ6 σαιτηθηΐβ ἔγοπλ ὑπεῖν Ὀοαῖθθ, δηα πψοπΐ 
Οαδ ὙΠ Ἰαυρῆϊευ. ὙΠΕΥ ὑτεα ὑπ εἄρε οὗ {πεῖν 
ΒΥΟΥΩΘ. Οἡ ἐΠ6 οοΥΡ865, πα ἴο ρύοόονε ἐπα βὕβϑὶ γδῃ 
ὉΒΥΟῸΡῊ βοτης οὗ {πῸ6 8116 πη ΠΟ σγευα 5}1}} αἰΐνα, θὰΐ 
ποβα πὸ Ρερρεά ἴον πε Κίπα] πη 685 οὗ ἃ τηουΐα] Ό]ονν 
ἔμον 1οξ ἴῃ οοπίοτηρὺ ἴο ὑπὸ ἔαταῖπθ. Ὅη686 81} αἀἰθα 
ἢ οἐγε5 ἢχεα οὐ ἐπα [ει ρ]Ὲ πα ᾿ϑεν ἐπα σε θε]5 ἴο 
1ἴὸ. Αὐ ἤγϑὺ ὀγάδυβ ψετα σίνθη ἴο Ὀυτν {πῸ ἀδδα αἵ 
6Π6 ρυθ]ς ἐχρεπβα θεοδυβα οἵ [Π6 ἀΠΌΘγΔ0]6 βίθποῃ :; 
ἔθη αἴξεγνγατᾶθ θη ἐΠ15. τνὰ5 ᾿πυρυδοῦοα Ὁ] 6 ὙΠῸ Υ 
γι γα ἔθγονη ἔτοτὰ {Π6 νγ8]}1]5 ᾿Ἰηΐο ἐπα ἔσθπομαθβ. ὙΠ θη 
Τιΐυ5, ρσοίηρ τουπα ἐπα ἔγαποῃαβ, βαὺν ὑπο []} οὗ 

ἐπε ἀδδᾶ δηᾶ {πε ἐμοῖς ρογα οοχίηρ' τοτα ἐπα τού πρ' 
Ὀοάΐεβ, μα σγυοδπεά, ἀπα ταϊβίπρ' μ5 παπαᾶβ οδ]θα οα 

ἴο ψυίΐπθββ ὑπαΐ ἐΠ15 νγὰϑ ποὺ ἢΐ5 ἀοϊπρ'. "ἢ 
ΑΥ̓ΤΟῚ ἃ 116 τοοσα ἢ6 ρῸ65 οἡ : “11 οδῃποῦ τοίη 

ἔγοτη βἐαύηρ γμαὺ δυηούΐοη 45 τηθ. 1 ὑπῖηκ ὑπαὶ 
Παά ἐπε Βοιηδῃβ ἀεϊαγεα ἐποὶν αὐΐδοῖκ οα {Π6 βοουη- 
ἄτοῖς ἐπα οἰδγ ψου]Ἱά πᾶνε θθοπ ἐπρι δα Ὀγ. {Π6 θαυτῃ 
ΟΡΘηΐηρ᾽ ΟΥ̓́ΟΥΘΥ ΠΟΘ ὈΥ ἃ ἢοοα οΥ ββαγβα ἐῃ8 
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ἘΠΒΕΒΙΤΙΒ 

μεταλαβεῖν κεραυνούς: πολὺ γὰρ τῶν ταῦτα παθόν- 
των ἤνεγκεν γενεὰν ἀθεωτέραν- τῇ γοῦν τούτων 
ἀπονοίᾳ πᾶς ὁ λαὸς συναπώλετο. 

ζοβοθ. 8.1. Καὶ ἐν τῷ ἕκτῳ δὲ βιβλίῳ οὕτως γράφει. “᾿ τῶν 1 
ἵ δ᾽ ὑπὸ τοῦ λιμοῦ φθειρομένων κατὰ τὴν πόλιν 

ἄπειρον μὲν ἔπιπτε τὸ πλῆθος, ἀδιήγητα δὲ συν- 
έβαινεν τὰ πάθη. καθ᾽ ἑκάστην γὰρ οἰκίαν, εἴ 
που τροφῆς παραφανείη σκιά, πόλεμος ἦν, καὶ 
διὰ χειρῶν ἐχώρουν οἵ φίλτατοι πρὸς ἀλλήλους, 
ἐξαρπάζοντες τὰ ταλαίπωρα τῆς ψυχῆς ἐφόδια, 
πίστις δ᾽ ἀπορίας οὐδὲ τοῖς θνήσκουσιν ἦν, ἀλλὰ 
καὶ τοὺς ἐμπνέοντας οἵ λῃσταὶ διηρεύνων, μή τις 
ὑπὸ κόλπον ἔχων τροφήν, σκήπτοιτο τὸν θάνατον 
αὐτῷ. οἵ δ᾽ ὑπ᾽ ἐνδείας κεχηνότες ὥσπερ λυσ- 
σῶντες κύνες ἐσφάλλοντο καὶ παρεφέροντο ταῖς 
τε θύραις ἐνσειόμενοι μεθυόντων τρόπον καὶ ὑπ᾽ 
ἀμηχανίας τοὺς αὐτοὺς οἴκους εἰσεπήδων δὶς 
ἢ τρὶς ὥρᾳ μιᾷ. πάντα δ᾽ ὑπ᾽ ὀδόντας ἦγεν ἡ 
ἀνάγκη, καὶ τὰ μηδὲ τοῖς ῥυπαρωτάτοις τῶν 
ἀλόγων ζῴων πρόσφορα συλλέγοντες ἐσθίειν ὑπ- 
ἔφερον. ζωστήρων γοῦν καὶ ὑποδημάτων τὸ τε- 
λευταῖον οὐκ ἀπέσχοντο καὶ τὰ δέῤμοτα τῶν 
θυρεῶν ἀποδέροντες ἐμασῶντο, τροφὴ δ᾽ ἦν καὶ 
χόρτου τισὶν παλαιοῦ σπαράγματα" τὰς γὰρ ἶνας 
ἔνιοι συλλέγοντες, ἐλάχιστον σταθμὸν ἐπώλουν 
᾿Αττικῶν τεσσάρων. 

“ς Καὶ τί δεῖ τὴν ἐπ᾽ ἀψύχοις ἀναίδειαν τοῦ λιμοῦ 3 
λέγειν; εἶμι γὰρ αὐτοῦ δηλώσων ἔργον ὁποῖον 
μήτε παρ᾽ Ἕλλησιν μήτε παρὰ βαρβάροις ἑ ἱστό- 
ρήται, φρικτὸν μὲν εἰπεῖν, ἄπιστον δ᾽ ἀκοῦσαι. 
καὶ ἔγωγε, μὴ δόξαιμι τερατεύεσθαι τοῖς αὖθις 
ἀνθρώποις, κἂν παρέλιπον τὴν συμφορὰν ἡδέως, 
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ἘΟΟΙΕΒΙΑΒΘΤΊΙΟΑΙ, ΗἸΙἸΒΤΟΡΒΎΥ, 111. νι. 16-20 

ἐβαπάθυθο]β οἵ ϑοάομη, ἔον. 1Ὁ μα Ὀγτουρηὺ ον ἃ 
δοπογαύϊοη ἔδυ τοῦθ πηρΟαΪΥ ὑπᾶπ ποθ νμῸ ἐπ 
Βυεγθα. [10 νγὰβ ὈῪ ὑπμεὶν τηδάποϑθ ἐπαῦ ἐπ ΠΟ] 6 
ῬΘΟΡΙΘ ρϑυϊβϑῃβα. 

Τὰ {ῃ6 5βἰχίῃ θοοῖς μῈ ψυυῖδθβ ὑπὰ5 : “ΟΥ̓ ποβὲ ψῆὸ 
ῬΘυβηθα ἴῃ {π6 οἷδγ ἔτοτα ἐπ ἔαταΐπθ {π6 πατοῦν 
ὙΠΙΘἢ 1611 νγὰβ οουπέ]εθ δηα ὑπμεῖν βυογίηρθ ἱπᾶ6- 
ΒΟΥΡΆΡ]6. ἘῸΣ ἴῃ θδοὴ Ποιῖιβα ἰδ {ποτα ἀρρθαγβα {π6 
ΨΕΟΙῪ 5ῃδάον οὔ ἴὈοα ποτα ψψὰβ ἢρῃτίηρ, ἀπ {ΠῸ6 
αἀδαγοδὺ ἔθ π8 ψυυθϑυϊεα τοροῦπου ἤου ἰδ, 5παιοῃϊηρ' 
{6 τ ΙΒΘΥ Δ 016 βαβίεπαπος οὗ 6. ΝΟΥ ψψετα νεῖ {π6 
αγίηρ' θα] ανεα ἐο 6 ἀεδϑείψαϊο, θὰ Ή16 ὑΠῸν ποτα 
5011 Ὀγθαιπίπρο {Π6 τΟΡθΘΥβ δυο Π6α ἔπι, ᾿οϑῦ ΔΗΥ 

5που]α ἔεῖρη ἀθαῖῃ ννἢ116 Πανίηρ ἔοοα οπ. Ηΐβ Ῥδύβοῃ. 
ΟΥμεῖβ, ραρίηρ ἔτοσηα ἰδοκ οὔ ἔοοά, βὑυπη]εα ἃπα 
Βυγτὶθα δοηρ {ἴκὸ τηδα ἄορϑ, θεδϊίηρ αὖ ὑπ6 ἀοουβ 
1|κ6 ἀσαηκοη τηθῃ, ἃπα συϑῃϊπρ ἔνγο οὐ ἔπγθα {ἰπη65 ἴῃ 

ἃ. ᾿51Πηρ16. ΠουΣ ἰηἴο {π6 βϑπηθ Πουβ65. ἔΌΤα 5Π 661 ἴη- 
οοτηρθίθποθ. Ναοθβϑοῖῦυ Ὀγουρῇηΐ 411 ὑπίηρβ ἴο τη θῃ 5 
ἰδοῖῃ δπα ἔθου ἐπάπγθα δαὐίπρ' ἃ οοἸ]δοίίοη οὗ βου 5 
πηῆὺ [Ὸγ ἐμ δ] Πϊοϑὺ οὐ Ὀσγιΐα θθαθίβ. Αὖὐ ἐπῸ Ἰαβὲ 
παν αρϑίαϊπθα ποὺ ὄνθῃ ἔτοιη Ὀ6]5 πα 5ῆ065 ἂπά 
ϑηανθα ἔῃ ίά65 οἰσρρεα οἵ ἐπεὶν 5}ῃ16145. ϑόυηβ 

 ζεα οη νψίβϑρ5 οἵ οἱά βἔγανν, οὐποὺβ οοϊ]δοῖβα βὕαθὈ ]8 
Δα 50]4 ἃ εἶν ρογέΐοη ἴον ἔοι Αὐυο ἀγδοῆτηδθ. 

“Βαυΐ ψν»ηδῦ πϑϑά ἰ5 ἔμοσα ἰο βρϑὰῖκ οὔ {πε β5ῃδιηββββ- 
Π685 οὐ ὑπ [αυΐης ἐονγαυᾶβ ἱπδηϊτηαῖθ {πίηρθῦ 1 
ῬύγΡοβο ἴο τοϊαΐα ἃ Θοηβθαάπθηοα Οὗ 1 ΒΌ6ἢ 85 ἢ85 θ6θῃ 
παγγαϊθα ποῖποῦ ὈΥ ὑπὸ Οὐθοκβ ποὺ ὈΥ {πΠ6 θδγ- 
Ῥαγίαπβ, Βουτῖ]6 ἴο 61], ἱπουθ 1016 ἕο μθαῦ. [δ τηγβ6} 
νου Πᾶνα οἸδαϊν οταϊ το ὑπΠῸ6 ἱγταρθαν ἴο ἃνοία 

Τ ΑΡοαΐ Πα] ἃ στον ΟΥ̓ βἰχὲν σθηΐβ. 
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ΕἘΌΒΕΒΙΒ 

εἰ μὴ τῶν κατ᾽ ἐμαυτὸν εἶχον ἀπείρους μάρτυρας" 
ἄλλως τε καὶ ψυχρὰν ἂν καταθείμην τῇ πατρίδι 
χάριν, καθυφέμενος τὸν λόγον ὧν πέπονθε τὰ 
ἔργα. γυνὴ τῶν ὑπὲρ ᾿Ιορδάνην κατοικούντων, 
Μαρία τοὔνομα, πατρὸς ᾿Βλεαζάρου, κώμης Βα- 
θεζώρ (σημαίνει δὲ τοῦτο οἶκος ὑσσώπου)Ὶ, διὰ 
γένος καὶ πλοῦτον ἐπίσημος, μετὰ τοῦ λοιποῦ 
πλήθους εἰς τὰ “Ἱεροσόλυμα καταφυγοῦσα συν- 

“- ΄ὔ Ἁ ᾿ »» “ « 

ἐπολιορκεῖτο. ταύτης τὴν μὲν ἄλλην κτῆσιν οἱ 
τύραννοι διήρπασαν, ὅσην ἐκ τῆς Περαίας ἀνα- 
σκευασαμένη μετήνεγκεν εἰς τὴν πόλιν, τὰ δὲ 
λείψανα τῶν κειμηλίων καὶ εἴ τι τροφῆς ἐπινοη- 
θείη καθ᾽ ἡμέραν εἰσπηδῶντες ἥρπαζον οἱ δορυ- 
φόροι. δεινὴ δὲ τὸ γύναιον ἀγανάκτησις εἰσήει, 
καὶ πολλάκις λοιδοροῦσα καὶ καταρωμένη τοὺς 
“ 19 « Ἁ ᾽ , « ΕῚ Ε 

ἅρπαγας ἐφ᾽ ἑαυτὴν ἠρέθιζεν. ὡς δ᾽ οὔτε παρ- 
οξυνόμενός τις οὔτ᾽ ἐλεῶν αὐτὴν ἀνήρει καὶ τὸ 
μὲν εὑρεῖν τι σιτίον ἄλλοις ἐκοπία, πανταχόθεν 
δ᾽ ἄπορον ἦν ἤδη καὶ τὸ εὑρεῖν, ὁ λιμὸς δὲ διὰ 
σπλάγχνων καὶ μυελῶν ἐχώρει καὶ τοῦ λιμοῦ 
μᾶλλον ἐξέκαιον οὗ θυμοί, σύμβουλον λαβοῦσα 
τὴν ὀργὴν μετὰ τῆς ἀνάγκης, ἐπὶ τὴν φύσιν ἐχώρει, 
καὶ τὸ τέκνον, ἣν δ᾽ αὐτῇ παῖς ὑπομάστιος, ἅρπα- 

,ὔ { , ε φ δ' ἂἃὲ » ,ὔ ᾿ 

σαμένη, ᾿ βρέφος, εἶπεν, ᾿ ἄθλιον, ἐν πολέμῳ καὶ 
ιἱμῷ καὶ στάσει, τίνι σε τηρῶ; τὰ μὲν παρὰ 

ες , , Ἅ ’ Φι.8 ᾽ ’ὔ Ῥωμαίοις δουλεία κἂν ζήσωμεν ἐπ᾽ αὐτούς, 
φθάνει δὲ καὶ δουλείαν ὁ λιμός, οἱ στασιασταὶ 
δὲ ἀμφοτέρων χαλεπώτεροι. ἴθι, γενοῦ μοι τροφὴ 
καὶ τοῖς στασιασταῖς ἐρινὺς καὶ τῷ βίῳ μῦθος, 
ε ’ λλ, , “- ; ὃ ,ὔ - ᾽ 

ὃ μόνος ἐλλείπων ταῖς ᾿Ιουδαίων συμφοραῖς. 
“- Ν ΕἸ 

καὶ ταῦθ᾽ ἅμα λέγουσα κτείνει τὸν υἱόν, ἔπειτ 
Α 

ὀπτήσασα, τὸ μὲν ἥμισυ κατεσθίει, τὸ δὲ λοιπὸν 
“11 

2: 

2: 

2: 



ἘΟΟΙ ΕΒΙΑΘΤΊΟΛΙ, ἨΗΙΒΤΟΒΎΥ, 1Π1. νι. 920-42 

δΔΡΡθαγίηρ' ἴο ροβίθυυ ἴο ἕαθυϊοαΐα Ἰθρεπα Παά 1 ποὺ 
Πδα σουπε]θθβ νη ϑβαβ ἴο 1 ἴῃ τὴν οὐαὶ ραπογαίίοῃ. 
(ὐδυύδίηϊν 1 5ῃου]α το πάου οο]α οουηξοτδ ἔο ΤΥ σΟΠ ΥΎ 
ὙΘΥΘ 1 ἴο σοιηργοτηΐβα ὑΠ6 δοοοιηῦ οὗἉ Ποὺ βυξονίηρϑ. 
ΤΠ οΥΘ νγὰ5. ἃ ὑγοσήδῃ διηοηρ ἔΠο56 ψη0 ᾿ἰνεα Ῥεγομπα 
Φογτάδῃ παιηθα Μανν ψΠοβ6 ἔδίμου τγὰβ ΕΠ ΘΖοὺ οὔ {Π6 
ψΠΠαρα Βαΐμοζουν (ν ΐοἢ τηθδηβ “Ηοαῦβε οὗ Ηγϑβορ ᾽). 
5Π6. ψγὰϑ ἴαγηοιβ ἔῸΥ ΠΟΥ [Ἀγαν ἀπ νγεαὶ τ, ἀπά 
Βανίπρ δα νὴ ἐπα ταϑὺ οὗ ἔπε ρορυϊαἰίοη ἴο «6τὰ- 
βδ]θτη νγὰϑ οδυρηῦ ἴῃ ὑπΠ6 βίεσρθ. Τὴδ ἐγγδηΐβ βεἰζοα 
411 Πδὺ οὐδὺ Ῥοββθββϑίομβ νυ ῃ ἢ 5η6 Πα Ὀγουρηῦ ἔγουη 
Ῥεναθα ἃπα οδυτθα ἰπΐο {πὸ οἰΐγ, δηᾶ ἐπε συδγαᾶς 
Τυβῃθα ἴῃ ἀν ἃπα 5εἰσζεα ἐπε τοιηηδηΐβ οὐ ΠΟΥ 
ῬΙΌΡοτυ δπα δὴν ἔοοα ψ ῃΟἢ ἔθου ρογοεῖνοα. ΕΊοσοα 

ἱπαϊρπδίϊοη βεϊζθα {Π6 γοηδϑη πα ὈΥ Ποὺ ἔτεααθηΐ 
ΔΌυΒ65 ἃπα οὔγ885 5Π6 ἰγθα ἴο ἰσυϊταΐθ ὅΠ6 γΟΌΡΘ 5 
δραϊηϑὺ Πουβ6]., Βυὺ θη πὸ ομα ΚΙΠ]Π6α Ποὺ οἰ 6 Υ 
ἴῃ ΔΠΡΘΥ ΟΥ ΟΙΓΥ πᾶ 5Π6 νγϑδυϊθα οἵ ἡπαϊηρ ἔοοα [ῸΥ 
οὗμϑυβ, δἃπα ᾿ηἀδθα 1Ὁ νγὰβ ΠΟΥ ἱτηροβϑῖ 0 ]6 ἐο 40 80 
ΔΉΠΟΥ, ἕατηΐπα εηΐεγθα ἰηΐο Ποῖ πϑατὺ ἃ Πα τηϑυγον, 
δα γὰρ Ὀυγηῦ τηοτα ἤδθυοοὶν ἔπδῃ ἔδηηΐπθ. ΑἸΡῸΥ 
δα ΠΘοσϑϑν γΕΥ6 ΠΟΥ ΘΟΘΠΟΙΠΟΥΒ : 5Πη6 ἰυσῃοά 
δϑαῖτδβὺ παΐασα Πα 561Ζοα Ποὺ οἢ1]4, ἃ θΟΥ Ποῖα 586 
γα. Βα ΚΠ ηρ, ᾿ ΜΊβεγΔθΙ]6 ᾿ηξαπῦ,, 5Πῃ6 5814, ᾿ δηγία 
ὙΑΥ, ἑατηΐηθ, πα γΘ 6] οη ἔοὸγ δῦ} ἂπὶ 1 Καορίηρ' 
γοι ΒανεΥ διηοπρ ἴπΠ6 Ἐομηδπβ ἴδοαβ τ8 ἴἢ 
ἔμον σῖνθ 5 ΟἿἹἵ ᾿νε; ξαυηΐηθ 15 οναυ ακίηρ' 5] αν ΕΥῪ ; 
ἐπ γ6 0615 ἃγθ οῦβα ὑπδη θοΐῃ. ὕοσμηθ, ΡῈ ἔροα ἴου 
ΟΤῆ6, δῆ ΔΥΘηρίηρ {πὴ Ὺ ἴο {πΠ6 γε 615, ἀπά {ῃ6 οπ6 

ΒΌΟΥΎ 5011] Ἰδοϊκίπρ ἴο ὅπ βυβευϊηρθβ οἵ {πΠ6 «}6νν8 ἴο 
Ρε ἐο]ά ἔο ἐπε νου. ὙΠ {π6886 γουβ 5η6 ΚΙΠΘα 
ΠΕῚ 50}, δηᾷ πδθη οοοἰκεα Πίτα, αἴθ Πα], ἀπα οονογεα 

1 ΟΥ Ροβϑί ]γ “ΤῸ σγβοιη.᾽"ἢ 

1 κἂν ἴῃ τηοϑὲ μ88. πᾷ ἴῃ Φόβερῇῃι5, θαὐ ἴὲ 5668 τη ροβϑίθ]6. 
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ΕΌΒΕΒΙΓΒ 

κατακαλύψασα ἐφύλαττεν. εὐθέως δ᾽ οἱ στα- 
σιασταὶ παρῆσαν καὶ τῆς ἀθεμίτου κνίσης σπά- 
σαντες, ἠπείλουν, εἰ μὴ δείξειεν τὸ παρα- 
σκευασθέν, ἀποσφάξειν αὐτὴν εὐθέως" ἣ δὲ καὶ μοῖ- 
ραν αὐτοῖς εἰποῦσα καλὴν τετηρηκέναι, τὰ λείψανα 

τοῦ τέκνου διεκάλυψεν. τοὺς δ᾽ εὐθέως φρίκη καὶ 26 
φρενῶν ἔκστασις ἥρει, καὶ παρὰ τὴν ὄψιν ἐπεπή- 
γεσαν. ἢἣ δ᾽, ᾿Α,Ἂἐμόν, ἔφη, ᾿Ὡ τοῦτο τὸ τέκνον 
γνήσιον, καὶ τὸ ἔργον ἐμόν. φάγετε, καὶ γὰρ 
ἐγὼ βέβρωκα: μὴ γένησθε μήτε μαλακώτεροι 
γυναικὸς μήτε συμπαθέστεροι μητρός. εἰ δ᾽ 
ὑμεῖς εὐσεβεῖς καὶ τὴν ἐμὴν ἀποστρέφεσθε θυσίαν, 
ἐγὼ μὲν ὑμῖν βέβρωκα, καὶ τὸ λοιπὸν δ᾽ ἐμοὶ 
μεινάτω. μετὰ ταῦθ᾽ οἱ μὲν τρέμοντες χλαόν". 2 
πρὸς ἕν τοῦτο δειλοὶ καὶ μόλις ταύτης τῆς τρο 
τῇ μητρὶ παραχωρήσαντες, ἀνεπλήσθη δ᾽ ̓ ὀὐόδων 
ὅλη τοῦ μύσους ἡ πόλις, καὶ πρὸ ὀμμάτων ἕκαστος 
τὸ πάθος λαμβάνων ὡς παρ᾽ αὐτῷ τολμηθέν, 
ἔφριττεν. σπουδὴ δὲ τῶν λιμωττόντων ἐπὶ τὸν 3: 
θάνατον ἦν καὶ μακαρισμὸς τῶν φθασάντων 
πρὶν ἀκοῦσαι καὶ θεάσασθαι κακὰ τηλικαῦτα." 

ΥΙΙ. Τοιαῦτα τῆς ᾿Ιουδαίων εἰς τὸν “Χριστὸν 1 
τοῦ θεοῦ παρανομίας τε καὶ δυσσεβείας τἀπίχειρα, 
παραθεῖναι δ᾽ αὐτοῖς ἄξιον μοὶ τὴν ἀψευδῆ τοῦ 
σωτῆρος ἡμῶν πρόρρησιν, ἧς αὐτὰ ταῦτα 

μαῖι.24,19- δηλοῦ ὧδέ πως ξρυω δι ἜΟΑΝΣ δὲ ταῖς ἐν 
21 γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις 

ταῖς ἡμέραις" προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται 
ὑμῶν ἡ φυγὴ χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ. ἔσται 
γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη, οἵα οὐκ ἐγένετο ἀπ’ 

ἐξ Ἢ Ὄ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν, οὐδὲ μὴ γένηται. 
418. 420, 48 συναγαγὼν δὲ πάντα τὸν τῶν ἀνῃρημένων ἀριθμὸν 3 
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ἘΘΟΙΙΕΘΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗἸΘΤΟΗΝΥ, [11]. νι. 25--- νι. 4 

ὉΡ πα Καρὺ ἐπε τεϑῦ. Αὖὐ ὑπαὲ τιουπθηΐ {πΠ6 τ ΡῈ ]5 
οᾶτη6. ἃ πα 51η6]}]}πρ' ἐπ Πουτ0]6 βανοῦν, ὑμπγθαϊεπηθά 

ἴο ΚΙ] Πδὺ δῦ οποα 1 ἔμεν ψεῖθ ποὺ ρίνοη ψῇμαῦ 586 
μια τηδάβ γϑαᾶγν. 856 το] ἐπϑιὰ ὑπαὶ 5Π6 μαᾶ Κερὺ 
ἃ Βοοα ΠεΙρίπρ' ἔου ὕΠθυ ἀπ ἀποονουθα {Π6 γοπιαΐηβ 
οἵ {6 οἤ]α. Α5 [Ὁ ὑπθι, ΠΟΙΤΟΥ πᾶ διηδζοιηθηΐ 

56 ]Ζϑα ὑπθτη αὖ ποθ, ἃπα ἔπου βἰοοάᾷ ἰγαηβῆχϑα δὐ ἐπε 
βίσῃῦ, θαὺ 5Π6 5414, ᾿ ΤῊϊθ νγὰβ ΤΥ οὐσῃ ΟΠ ἀπα ἐπα 

ἀεβα 15 τηῖπθ. Εἰαύ, ἔῸΓ 1 τγϑεὶ Πᾶνα δαΐθη. ο 
ποῦ Ὀ6 τηογ6 54 θδιηῖβῃ ἔπδη ἃ ψοϊηδη, ΟΥ̓ οοΙη- ἢ 
Ῥαβϑίοπαΐθ [ῃδη ἃ τηοΐμθυ. Βαΐ 1 γοι ᾿ᾶνα 50. Ρ01685, 
854 ἔαγ ἀΥΔΥ ἔγΌΤΩ ΤΥ βδουῆσθ, δῦ 1 ἤᾶνα δαΐθη 
νγὰβ γοῦν 516 76, 1 {Π6 γϑϑῦ τϑυηδίη ἔῸΥ τηθ. Αὐ {Πῖ9 
πον ψεπῦ ουὐὐ ὑγοιηὈ]πρ', ἔοι ΟὨΪγ ἐπϊθ τηδάθ ἔπθτὰ 
οονγαγ 5, Πα Π6Ὺ βοαγοοὶν γἱϑ] θα ὄνϑη ἐῃΐ5 Τοοα ἴο 
ἐπ τηούμοὺ ἢ θὰ {Π6 ψΠΟ]6 οἷὖγ νψὰϑ αὖ οποα Π]]δα 
ἢ ὑπῸ ΠΟΥΤΟΥ, δπα 68, Ποϊαϊπρ ἐπ ἐγαρθαν 

Ὀεΐουε ἢἷβ αγεϑ, Βῃηυπααογθα δ5 1 1 Πδα θθβὴ ἢΐβ ονγῃ 
οὔθ. πα {ῃς βυβογαυβ ἔτοτα ἐπ6 ἔαπιΐηθ βουρῃΐ 
ἔουῦ ἀθαΐῃ δηα ριοπουποθά ποβα Ὀ]οβθθα σοι ἰδ 
μα γϑδοῆθα Ρεΐογε ἔθου Πϑαια οὐ ϑαὺν 500} ἀν ὰ] 
6ν115.᾿᾿ 

ΝΠ]. ὅθ νψγὰβ με τονγαγα οὔ {πῸ6 ἰπίαψαϊ οὗ {ῃς 
Φεν5 ἀπά οἵ ἐπεῖν τρί ον ἀραϊηϑυ πΠ6 ΟΠ τβὺ οὗ σοά, 
Βαΐ ἰὐ 15 νου Δρρεπαϊΐηρ ἴο 1ὑ [Π8 1π|8}110]6 ἔογθοαβὺ 
οὗ οὔυῦ ϑανίουσ ἴῃ νν ΐοἢ Π6 Ῥγορ δύο ΠΥ δχρουηαθά 
ἔΠ6 56 νΕΥῪ ὑπίηρϑ, -- οα ἀηΐο ἔπθηη ὑπαὶ ἀγα ψ ἢ 
οΠ1]ἃ πᾶ οἷνε βοῖ ἴῃ ὕΠποβα ἄδγϑβ, θαὺ ῥγὰν ὑπαῦ γοὺΣ 
Εϊρηΐ ΡῈ ποὺ ἴῃ {π6 νυ ἱπῦθυ ΠΟΥ οὴ ἃ Θαθθαίῃ ἄδν, ἔοΥ 

ἴπευθ 584}} ἔθη ΡῈ ργϑαὺ δἰπιούϊοι βυο ἢ ἃ5. νγὰβ ποῖ 
ἔχουσα ὑπ6 θερὶπηΐηρ' οἵὨ ὑπ6 σγουἹα ἀπ] πονν, ΠΟΥ 5Π8}] 
μα. Αμπᾶΐτπε Πἰϑιονίδη, δϑυϊπηδύϊηρ' [Π 6 Π0]6 πα ῬΟΥ 
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ἘΠΘΈΒΒΙΤΙΒ 

ὁ συγγραφεὺς λιμῷ καὶ ξίφει μυριάδας ἑκατὸν 
καὶ δέκα διαφθαρῆναί φησιν, τοὺς δὲ λοιποὺς 
στασιώδεις καὶ λῃστρικούς, ὑπ᾽ ἀλλήλων μετὰ 
τὴν ἅλωσιν ἐνδεικνυμένους, ἀνῃρῆσθαι, τῶν δὲ 
νέων τοὺς ὑψηλοτάτου; καὶ κάλλει σώματος 
διαφέροντας τετηρῆσθαι θριάμβῳ, τοῦ δὲ λοιποῦ 
πλήθους τοὺς ὑπὲρ ἑπτακαίδεκα ἔτη δεσμίους 
εἰς τὰ κατ’ Αἴγυπτον ἔργα παραπεμφθῆναι, 
πλείους δὲ εἰς τὰς ἐπαρχίας διανενεμῆσθαι φθα- 
ρησομένους ἐν τοῖς θεάτροις σιδήρῳ καὶ θηρίοις, 
τοὺς δ᾽ ἐντὸς ἑπτακαίδεκα ἐτῶν αἰχμαλώτους 
ἀχθέντας διαπεπρᾶσθαι, τούτων δὲ μόνων τὸν 
ἀριθμὸν εἰς ἐννέα μυριάδας ἀνδρῶν συναχθῆναι. 
Ταῦτα δὲ τοῦτον ἐπράχθη τὸν τρόπον δευτέρῳ 8 

τῆς Οὐεσπασιανοῦ βασιλείας ἔτει ἀκολούθως “Ταῖς 
- “ “ ᾿ “- “ προγνωστικαῖς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος ἡμῶν 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ προρρήσεσιν, θείᾳ δυνάμει ὥσπερ 
ἤδη παρόντα προεορακότος αὐτὰ ἐπιδακρύσαντός 
τε καὶ ἀποκλαυσαμένου κατὰ τὴν τῶν ἱερῶν 
εὐαγγελιστῶν γραφήν, οἱ καὶ αὐτὰς αὐτοῦ παρα- 
τέθεινται τὰς λέξεις, τοτὲ μὲν φήσαντος ὡς πρὸς 

Τλικο 19, 42- αὐτὴν τὴν ᾿ἱερουσαλήμ ““ εἰ ἔγνως καί γε σὺ ἐν τῇ 4 
ἡμέρᾳ ταύτῃ τὰ πρὸς εἰρήνην σου νῦν δὲ ἐκρύβη 
ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου: ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σέ, 
καὶ περιβαλοῦσίν σοι οἱ ἐχθροί σου χάρακα, καὶ 
περικυκλώσουσίν σε, καὶ συνέξουσίν σε πάντοθεν, 
καὶ ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ τέκνα σου, τοτὲ δὲ δ 

Τα 31, 38- ὡς περὶ τοῦ λαοῦ “ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ 
Ὕ τῆς γῆς, καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ: καὶ πεσοῦνται 

ἐν στόματι μαχαίρας καὶ αἰχμαλωτισθήσονται 
εἰς πάντα τὰ ἔθνη: καὶ “Ἱερουσαλὴμ ἔσται πα- 
τουμένη ὑπὸ ἐθνῶν, ἄχρις οὗ πληρωθῶσιν καιροὶ 
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ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑῚ, ἨΙΒΤΟΒΥ, 111. νπι. 9-ὃ 

οὗ ποθὲ γῆ ψγεῦα ἀεδϑίτογθα, βαγϑ ὑπαῦ 1,100,000 

Ῥδυβη θα ὈΥ ἐδπιίηθ πα {Π6 βννογά, ἀπά ὑπαὺ {πΠ6 τοδὶ 
ΟΕ 16 στϑρθεὶβ. πα Ῥαηᾶίϊνε γεσα ροϊηΐθα ουῦ ΒΥ ὁπ6 
Δ πού ν᾽ δἴζευ {Π6 οαρίατε οἵ ὑπῸ οἰδν ἀπ Κι]βά. 
ΤῊ ἐ4]]65ὺ οἵ ἐπ γουίηβ, ἀπα ἔποβα ἀἰβυϊπριϑῃ6α ΤῸΥ 
ῬΠγβίοαὶ βεδαίν, γεγα Καρὺ ἔου ἃ ἐσ ατρ, ἀπᾶ οἵ ἐπ6 
τουδὶ ηηρ' Ῥορυϊαίίοι ἐμοβα ἄρονα βενθηΐθθη Ὑ6 878 
οἷα ψγεῦε βεηῦ ἃ8 ὈΥΒΟηοΥΒ ἴο Παγὰ Ἰδθοιμ ἴῃ Εἰργρὺ, 
Ῥυΐ τοῦθ σγεσα αἰβευ θαΐεα ἐπγουρποῦὺ ἐπ6 Ῥγονίησεβ 
ἴο ΡῈ ἀεβίγογεα ἰπ ὑπ6 ἐπϑαῖγοθ ὈΥ ἐπε ϑυγογσὰ δηα ὈΥ 
Πα Ὀεαβίβ. ὙΠοβα Ροὶον βανεπμίθθῃ γϑϑὺβ ο]α ὙγΈ 6 
5016 Ἰηἴο 5] αν εΥΎ δηα {πΠ656 δοπα ψετα 90,000. 

ΤΉ686 ἐπίπρο Βαρρεποά ἴῃ ἐπε γᾶν ἴῃ {πΠ6 βεοομά 
γϑδι οὗ {πΠ6 τεῖὶρῃ οἵ Νεθραβίδῃ. ἴῃ δοοογάδπος ψ ἢ 
ὅῃς ρυορῃϑίϊο αὐδεγαποαβ οὗ οὔὐῦ Τοτα δηαᾷ ϑανίουσ 
655 ΟΠ γἰβῦ, γγηο ξογθβθαίηρ ἔπθτ ὈῪ αἰνίηθ ῬουνοΥ ἃ85 
ὑπουρ αἰγεδαᾶν ρῥγεβθηΐ, 5ῃ6α βαῦβ δὖ ἔπθπὶ ἂηά 
ΤΟ ΓΘ α δορογαϊηρ ἴο ὑῃ6 υυϊτηρ οὗ πε βδογεά 
Θνδηρο] θὲ, γΠ0 ΔΡΡΕΠαΒ ἢῖ5 δοῖιιδ] νγοσᾶβ. ΕῸΣ οπο 6 
Π6 βαἰά ἴο Ψογυβαίθα μου βϑ], “ΤΕ του Παάϑὺ Κπόνῃ, 

να ἔπου, ἴπ {Π|8 ἀν ἐπα ἐπίπρθ ὑγῃοἢ ῬαΙοπρ ἴο 
ἴῃγ ρεᾶοε : Ραὺ πον ὑΠ6 Ὺ δα Πα ἔτοστὰ ἐπῖπθ ογ68, 
ἴον ἐπε ἀδὺβ ψ}}} οοῦηβ ἀροη ἔπ66 θη ἐΠῖπ6 ΘΠΘΙΩΥ͂ 
5141] οαϑὺ ἃ ἔγεῆοῃ δγουπα ἴπΠ66 ἃπα οομπηραβθθ ἔπ6 6 
τουπα ἃπα Κααρ {π66 ἴῃ Οἢ. ΘΥΕΙῪ 5146, ἃπα 5}8]] ἰδῪ 

ἴπ6 6 δπα ἐῃγ ΟΠ άγθη ογθη ἢ ὑπ6 σγουηαᾶ. Απα 
αὖ δηούπευ ἐΐτηθ, 85 1 οοποουηΐησ ἔπ 6 ῬΘΟρΙΘ, “ἡ ΕῸΥ 
ἔπουα 514}} θ6Ὲ στεαὺ αἰβύγεθ οὐ ἔῃ βδαυῃ πα ψταὶῃ 
ὍΡΟΙ ἐπηῖβ ῬΡβορὶθ, δπα ποὺ 5}48]] [8411] ὈγῚ {πε εἄρὲ 
οὗ ἐπε ϑιυνοσά, δπα θὲ βοϊ]ὰ πο 5] νευν ἴο 411] ἐῃς 
Οθη 65, ἀπ {6 Υυβαίθη 5884} ΡῈ ἰγτοάάθη ἄονῃ 
ὈΥ πα (δηεεβ. ἀπ} {πΠ6 ἐΐτηθθ οἵ {ῃ6 (ὐθη 1168 
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Τλῖκο 21, 20 

ΤΚΘ 28, 18. 
19 
Φοἢη 18, 40 

Ἀοΐβ 8,14 

ἘΤΙΒΈΕΒΙΌΒ 

ἐθνῶν. καὶ πάλιν “ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην 
ὑπὸ στρατοπέδων τὴν ὑἱἱερουσαλήμ, τότε γνῶτε 
ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς. συγκρίνας δέ 
τὶς τὰς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν λέξεις ταῖς λοιπαῖς τοῦ 
συγγραφέως ἱστορίαις ταῖς περὶ τοῦ παντὸς πολέ- 
μου, πῶς οὐκ ἂν ἀποθαυμάσειεν, θείαν ὡς ἀληθῶς 
καὶ ὑπερφυῶς παράδοξον τὴν πρόγνωσιν ὁμοῦ καὶ 
πρόρρησιν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ὁμολογήσας; 

Περὶ μὲν οὖν τῶν μετὰ τὸ σωτήριον πάθος καὶ 
τὰς φωνὰς ἐκείνας ἐν αἷς ἡ τῶν ᾿Ιουδαίων πληθὺς 
τὸν μὲν λῃστὴν καὶ φονέα τοῦ θανάτου παρήτηται, 
τὸν δ᾽ ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἐξ αὐτῶν ἱκέτευσεν 
ἀρθῆναι, τῷ παντὶ συμβεβηκότων ἔθνει, οὐδὲν 
ἂν δέοι ταῖς ἱστορίαις ἐπιλέγειν, ταῦτα δ᾽ ἂν 
εἴη δίκαιον ἐπιθεῖναι, ἃ γένοιτ᾽ ἂν παραστατικὰ ὃ 
φιλανθρωπίας τῆς παναγάθου προνοίας, τεσσαρά- 
κοντα ἐφ᾽ ὅλοις ἔτεσιν μετὰ τὴν κατὰ τοῦ Χριστοῦ 
τόλμαν τὸν κατ᾽ αὐτῶν ὄλεθρον ὑπερθεμένης, 
ἐν ὅσοις τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν μαθητῶν πλείους 
᾿Ιάκωβός τε αὐτὸς ὁ τῇδε πρῶτος ἐπίσκοπος, τοῦ 
κυρίου χρηματίζων ἀδελφός, ἔτι τῷ βίῳ περιόντες 
καὶ ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς “Ἱεροσολύμων πόλεως τὰς 
διατριβὰς ποιούμενοι, ἕρκος ὥσπερ ὀχυρώτατον 
παρέμενον τῷ τόπῳ, τῆς θείας ἐπισκοπῆς εἰς ' 
ἔτι τότε μακροθυμούσης, εἰ ἄρα ποτὲ δυνηθεῖεν 
ἐφ᾽ οἷς ἔδρασαν, μετανοήσαντες συγγνώμης καὶ 
σωτηρίας τυχεῖν, καὶ πρὸς τῇ τοσαύτῃ μακρο- 
θυμίᾳ παραδόξους θεοσημείας τῶν μελλόντων 
αὐτοῖς μὴ μετανοήσασι συμβήσεσθαι παρασχο- 
μένης" ἃ καὶ αὐτὰ μνήμης ἠξιωμένα πρὸς τοῦ 
δεδηλωμένου συγγραφέως οὐδὲν οἷον τοῖς τῇδε 
προσιοῦσιν τῇ γραφῇ παραθεῖναι. 
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ἘΟΘΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, 11. νπ. ὅ-9 

θῈὲ ἐΠΠ]Π1δα. Απὰ ἀραΐη, “Απάᾷ ψῆθη γε 566 
«Θυαβδ]θυη βυσυοι 64 ὈῪ δυτηΐθ5 ἔῃ θὴ Ἰσπον ἐπαὺ Ποὺ 
ἀθβοϊαύϊοη 15 αὖ παπᾶ. ΤΕ δηγομπο οοιηρᾶτο ἔπ6 ψογαϑ 
οὗ οἷν ϑανίουιν" σὴ ὑπΠ6 οὐμου παυγαϊίνοβ οὐ ἐπα 
Ββίουϊδη οοποουπΐηρ {Π6 γΠΟ]6 νγαῦ, πον οδη Π6 ἀνοία 
ΒΌΓΡΥΪΒΘ δ πα ἃ οοπξεββίοη οὗ ἐπε ὑσαὶν αἰνίπα πα 
ΒΌΡΘΥ Πα αΓΑ}]}ν νοπἀοΥ ] οΠαγδοίθυ θοῦ οὔ ἐπα ἔοτγε- 
Κπον]εᾶρε ἀπά οὗ {πε ἔογείθ ]πρ οὐ οὐν ϑανίουτν ἢ 

ΤΉΘΥΘ 18 ΠῸ πϑοθϑϑιτυ ἰο δἀα ἰο ἐπε παγγαϊίνοβ οἵ 
τ παὺ ΠΔΡΡεπδα ἰο ἔπε ψῃο]6 παίϊοη αἴξου ὑῃ6 ραββϑίοῃ 
οὔ [πΠ6 βανίουν ἀπά ἔῃοβα νγουαβ ἴῃ νυ ἢ ἐπα σαα]ἰξαἀς 
οἵ Ὁπ6 εν Ὀερροα οἱ ἔγοτη ἀθαῖῃ ἐπθ το ΡΟΣ ἀπᾶ 
ΤΟΥ ΘΓ ἃπα Ὀαβουρηῦ ὑπαῦ ὑπΠ6 δυΐπου οὗ 116 
5Που]α ΡῈ ἕαϊκοη ἔγομη ὑπο ; θαὺ Ὁ ψου]ᾶ θ6 τὶρῃὶ 
ἴο 84 ἃ ἃ Ῥοβϑίθ]α οοπῆνγτηδίίοη οἵ ὑπ6 ΚΙπα]π655 οὗ 
Ῥεποβοοπῦ Ῥγονίάεποθ. ΕῸΣ ἔργ ΠΟ]6 γϑᾶγβ ἴὖ 
ΒΡ Βα δα ἐπεῖν ἀδϑίσπούϊομ, δ θυ ἘΠ 6 νυ οὐἴτηθ ἀραϊηβϑὺ 
{π6 ΟΠ τἰϑῦ, πα ἀατίηρ' 811 οὗ ἔἤθυη τηδὴν οὔ ἐπ6 δροβῦθβ 
δια αἰβοῖρ!θβ, δηα Ψδηηθβ Ὠϊτηβο], ψηο 5. ο4116 4 ἐπα 
Του 5 Ὀγούμον, ἐς ἢγϑὺ Ὀίβπορ οἵ [Π6 οἱΐγ, 511} δὰτ- 
γἱνεά ἴῃ {Πἰ5 νου]. Ἐν {πεῖν ἀννθ]]!ηρ' ἰῃ «6 Βα] 6, 
ἐπον αϑογαθα, ἃ5 10 σγεσα, ἃ βίγοηρ' ργοϊθούίοη ἕο ἐπ6 

Ῥίαςα ; ἔθου ἐπε σονεσητηθηὺ οἵ σοα Πα 511] ραξίθποο, 
1 ΠΑΡΙΥ ὑμον πρῃῦ αὖ Ἰαϑὺ ὈΥ ταρεπίϊηρ οὗ ὑπεῖγ 
ἀ6εά5, 6 8406 ἴο ορίδϊῃ ραγάοῃ δηᾶ βαϊναίϊίοῃ ; δπὰ 
ἰη δαάαϊίϊοη ἴο ϑ9} ρσγοαὺ Ἰοπρ-βυ ουίηρ Ὁ απ 
ψγο πο ἃ} ἐοκοπθ ἥοτη Οοά οἵ ννῆδὺ σου] Πᾶρρθη 
ἕο ἔδοῖὰ 1 πον αἱὰ ποὺ γτερεπὺ. Τῆδβε τῃΐηρθ Πᾶνα 
Ῥεθη ἐβουρηῦ σνουΐῃν οὗ τηθηΐίοη ὈΥ {πε Ὠϊδίουϊδη 
Δἰγεδαν αποἰεά, ἀπα ἔμεύα 15 πούῃίπρ' θα ζου ἐμδη ἴο 
ΔΡΡεπᾶ ἔδει ἴον ἐπ6 γθϑάθυβ οὗ {Π15 σγουκ. 
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ΦόοΒΘΡΆ. 8.1. 
6, 388-804 

ΕΌΒΕΒΙΟΒ 

ΥΠ]Ι. Καὶ δὴ λαβὼν ἀνάγνωθι τὰ κατὰ τὴν ἕκτην 1 
τῶν στοριῶν αὐτῷ δεδηλωμένα, ἐν τούτοις. 

“ἡ ὸν γοῦν ἄθλιον δῆμον οἱ μὲν ἀπατεῶνες 
καὶ καταψευδόμενοι τοῦ θεοῦ τηνικαῦτα παρ- 
ἔπειθον, τοῖς δ᾽ ἐναργέσι καὶ προσημαίνουσι τὴν 
μέλλουσαν ἐρημίαν τέρασιν οὔτε προσεῖχον ᾿οὔτ᾽ 
ἐπίστευον, ἀλλ᾽ ὡς ἐμβεβροντημένοι καὶ μήτε 
ὄμματα μήτε ψυχὴν ἔχοντες τῶν τοῦ θεοῦ κη-. 
ρυγμάτων παρήκουον, τοῦτο μὲν ὅθ᾽ ὑπὲρ τὴν 2 
πόλιν ἄστρον ἔστη ῥομφαίᾳ παραπλήσιον καὶ 
παρατείνας ἐπ᾽ ἐνιαυτὸν κομήτης, τοῦτο δ᾽ ἡνίκα 
πρὸ τῆς ἀποστάσεως καὶ τοῦ πρὸς τὸν πόλεμον 
κινήματος, ἀθροιζομένου τοῦ λαοῦ πρὸς τὴν τῶν 
ἀζύμων ἑορτήν, ὀγδόῃ Ξανθικοῦ μηνὸς κατὰ 
νυκτὸς ἐνάτην ὥραν, τοσοῦτον φῶς περιέλαμψεν 
τὸν βωμὸν καὶ τὸν ναόν, ὡς δοκεῖν ἡμέραν 
εἶναι λαμπράν, καὶ τοῦτο παρέτεινεν ἐφ᾽ ἡμίσειαν 
ὥραν" ὃ τοῖς μὲν ἀπείροις ἀγαθὸν ἐδόκει εἶναι, 
τοῖς δὲ ἱερογραμματεῦσι πρὸ τῶν ἀποβεβηκότων 
εὐθέως ἐκρίθη. καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν ἑορτὴν ϑ 
βοῦς μὲν ἀχθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἀρχιερέως πρὸς τὴν 
θυσίαν ἔτεκεν ἄρνα ἐν τῷ ἱερῷ μέσῳ: ἡ δ᾽ ἀνα- 4 
τολικὴ πύλη τοῦ ἐνδοτέρω χαλκῆ μὲν οὖσα καὶ 
στιβαρωτάτη, κλειομένη δὲ περὶ δείλην μόλις 
ὑπ᾽ ἀνθρώπων εἴκοσι, καὶ μοχλοῖς μὲν ἐπερει- 
δομένη σιδηροδέτοις, καταπῆγας δ᾽ ἔχουσα βα- 
θυτάτους, ὥφθη κατὰ νυκτὸς ὥραν ἕκτην. αὐτο- 
μάτως ἠνοιγμένη. μετὰ δὲ τὴν ἑορτὴν. ἡμέραις ὅ 
οὐ πολλαῖς ὕστερον, μιᾷ καὶ εἰκάδι ᾿Αρτεμισίου 
μηνός, φάσμα τι δαιμόνιον ὥφθη μεῖζον πίστεως, 
τέρας δ᾽ ἂν ἔδοξεν εἶναι τὸ ῥηθησόμενον, εἰ μὴ 
καὶ παρὰ τοῖς θεασαμένοις ἱστόρητο καὶ τὰ 
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ἘΘΟΙΦΕΘΙΑΘΤΊΙΟΑΙ, ΗΙΘΤΟΒΎΥ, 111. ναι. 1--ῦ 

΄.- ΨΠ]|Ι. Τακο, ἔπθη, δπα γθδα ψῇηδὺ 15 τοϊαϊθα ἴῃ {πὸ 
“οἴχῃ Ῥοοῖὶς οὗ ἐππ «εγυϊδῆ αν. “᾿Νον αὖ παῖ ἐΐπης 

ἱπαροβύουβ πα ᾿γίηρ ρυόρῃδὶβ ρευνογίθα {π6 τηΐβου- 
8016 Ρβορίβ, θαὺ παν σάν πϑῖθῃον δἰθηοη ΠΟΥ 
ογεᾶάδθποβ ἴο ἐπ οθδν ταν 6 ]5 υῃΙοἢ ἔογείο!α ἀρρυόδο- 
ἴηρ' ἀδβοϊαύϊομ, θαὺ ἃ5 ὑποιρὴ ὑπο γ παα θθεπ ἐπαπάου- 
βύγαοῖς πα Πδα ποι πο ΟΥ̓ 65 ΠΟΥ 508], πον περ]θοίθα 
ἀπὸ ἀεοϊαταίίοηβ οἵ αοα. Αὐ οπα {πη ἃ βἕδὺ βίοοα 
ΨΥ ὑπ οἷν {κ6 ἃ βϑιυνογά, ἀπά ἃ οουηθὺ ψῃίοῃ Ἰαβιθα 
ἴον ἃ γϑαγ. αὖ δηούπου {ἴτηθ, θα οσ {Π6 ᾿πβυυυθοίίοη, 
δια ἐπ6 αἰδύανθαηοα ΒΟ ἢ 16δα ἴο ὑπΠ6 νγαῦ, θη {μ6 

ῬΘΟΡΙΘ ΕΥ6 Ἀββοη ] θα ἔὸγ ἐπε Ἐδαβὺ οὔ {ΠπΠ]|δανεπηθα 
Βγοδᾶ, οὐ ἐπε εἰρη οἵ Αρυ]], αὖ ἔπε πίπθῃ Ποὺ οὗ 

πε πῖρηῦ, ἃ Ἰίρῃῦ βῇῆοπθε οὐ ἐπα αἰξαυ δπα οὐ ἐπα 
Φειαρ]6 850 Ὀυρ υν ὑπαῦ 1 Βθοιηθα ἴο θ6 {1} ἀν, δπᾶ 
ἘΠ|5 Ἰαϑέεα ἔῸΣ Πα] δὴ ποὺγ. ΤῸ {π6 ἱποχρουϊεποθαᾶ 
ἘΠ15 βεειηθα ἃ ροοἄ 5ῖρῃη, θαΐ νγὰβ δὖ οὔοα ᾿ηξεσργοϊθα 
ὍΥ {πε βουῖθεβ βεΐοστε ὑπΠ6 δνεπὶβ συ ῃῖοἢ δοῦαα!]ν 
ῬΟΠ]Πονεα. Απᾶ δὐ με ϑαῖὴθ ἔδθαϑὶ ἃ οονν, ψῃΐίοῃ Πδᾶ 

Ῥδθη Ἰεᾶ Ὀγ πε Πρ -Ῥυϊοϑὺ ἕο {π6 βδουϊῆσοθ, σᾶνα 
Ὀἰγτ ἕο ἃ δὰ ἴῃ ἐπα το α]6 οὗ ὑπ6 ἔδιρ!θ. Απα 
Ἔπε δαβίεγῃ σαί οὗ π6 ἴπποὺ θυ Π]άϊηρ', νυ οἢ τγὰβ οὗ 
ῬΥΟΠΖΘ ἃ Πα ΨΕΥῪ τηδϑδῖνα 8 Πα νγὰβ οἰοβϑα αὖ δνβηΐϊηρ' 
ἔπηε ἢ ἀπο] Υ ὈΥ ὑνγθπὶν στάθη, ἀπᾶ γαϑίθα ἢ 
Ῥδδιὴθ θουπα ν ἢ ἴσοι ἃπαᾶ Πα δγβ βαηκ 4660, νγὰ8 
Β66ῃ δὲ πίρῃὺ αὖ πε βἰχίῃ που ἕο πᾶνε ορεπϑᾶ οὗ 
1561, Απά δον {πε ἔδβαβι, ποὺ τηδὴν ἄδγ5 Ἰαΐθυ, οἢ 
Πα ὑσεηίγ-ἢγϑὺ οὐ Μᾶν, ἃ ἀδιμοηΐο Ῥῃδηΐοτη ἃρρβαυθα 
ΟΥ̓ ᾿πουοα!θ]ς οἶσθ, δῃα γμαὶ ψν1}} 6 τοϊαϊεα ψουἹά 
ἤανα βεοιηθα ἃ ἔαϊγγ-ῖδα!α πδὰ ὃ ποὺ θθβεϑὴ ἰοϊα ὈΥῪ 
Ἔμοθα ψὸ δ8ὺν ἰδ; ἀπᾶ Ὀθθη αὐξεπάθα ὈΥ βυβευίηρ 
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ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

ἐπακολουθήσαντα πάθη τῶν σημείων ἦν ἀξια" 
πρὸ γὰρ ἡλίου δύσεως ὦφθη μετέωρα περὶ πᾶσαν 
τὴν χώραν ἅρματα καὶ φάλαγγες ἔνοπλοι δι- 
ἄττουσαι τῶν νεφῶν καὶ κυκλούμεναι τὰς πόλεις. 
κατὰ δὲ τὴν ἑορτήν, ἣ πεντηκοστὴ καλεῖται, 
νύκτωρ οἱ ἱερεῖς παρελθόντες εἰς τὸ ἱερόν, ὥσπερ 
αὐτοῖς ἔθος ἦν, πρὸς τὰς λειτουργίας, πρῶτον 
μὲν κινήσεως ἔφασαν ἀντιλαμβάνεσθαι καὶ κτύπου, 
μετὰ δὲ ταῦτα φωνῆς ἀθρόας ΄“Ἤμεταβαίνομεν 
ἐντεῦθεν. ' τὸ δὲ τούτων φοβερώτερον, ᾿Ιησοῦς 
γάρ τις ὄνομα, υἱὸς ᾿Ανανίου, τῶν ἰδιωτῶν, 
ἄγροικος, πρὸ τεσσάρων ἐτῶν τοῦ πολέμου, τὰ 
μάλιστα τῆς πόλεως εἰρηνευομένης καὶ εὐθηνού- 
σης, ἐλθὼν ἐπὶ τὴν ἑορτήν, ἐπεὶ σκηνοποιεῖσθαι 
πάντας ἔθος ἣν τῷ θεῷ, κατὰ τὸ ἱερὸν ἐξαπίνης 
ἀναβοᾶν ἤρξατο ᾿ φωνὴ ἀπ᾽ ἀνατολῆς, φωνὴ ἀπὸ 
δύσεως, φωνὴ ἀπὸ τῶν τεσσάρων ἀνέμων, φωνὴ 
ἐπὶ “Ἱεροσόλυμα καὶ τὸν ναόν, φωνὴ ἐπὶ νυμφίους 
καὶ νύμφας, φωνὴ ἐπὶ πάντα τὸν λαόν. τοῦτο 
μεθ’ ἡμέραν καὶ νύκτωρ κατὰ πάντας τοὺς στε- 
νωποὺς περιήει κεκραγώς. τῶν δ᾽ ἐπισήμων 
τινὲὲ δημοτῶν ἀγανακτήσαντες πρὸς τὸ κακό- 
φημον, συλλαμβάνουσι τὸν ἄνθρωπον καὶ πολλαῖς 
αἰκίζονται πληγαῖς" ὃ δ᾽ οὔθ᾽ ὑπὲρ ἑαυτοῦ φθεγ- 
ξάμενος οὔτε ἰδίᾳ πρὸς τοὺς παρόντας, ἃς καὶ 
πρότερον φωνὰς βοῶν διετέλει. νομίσαντες δ᾽ 
οἱ ἄρχοντες, ὅπερ ἦν, δαιμονιώτερον εἶναι τὸ 
κίνημα τἀνδρός, ἀνάγουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὸν παρὰ 
“Ῥωμαίοις ἔπαρχον: ἔνθα μάστιξιν μέχρις ὀστέων 
ξαινόμενος οὔθ᾽ ἱκέτευσεν οὔτ᾽ ἐδάκρυσεν, ἀ 

1 Οἵ. Ἐπ5. Τόηι. θυαηφοὶ. νἱϊϊ. 9, 191 δπᾷ "οοῖ. ρῬγορ]ιθέ. 
104, 2-6. 
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ἘΟΟΙ ΕΒΙΑΒΘΤΊΙΟΑΙ, ἨΙΒΤΟΕΎΥ, 1Π1. νπι. ὅ-9 

γοῦν οὗ ὑπὸ ρουΐξεπὲ. ἘῸΣ Ῥοίογε βυηβοὺ ἔποῦα 
δΔΡρθαγθα ἴπ {Π6 αἷν' νοῦ ὑπ6 ψΠ0]6 οουπένυ οπαυϊοῦβ 

804 υτηθα ὑγοορ5 οουγδίπρ' ἐπγοιρἢ {πΠ6 οἱοιαθ δπά 
ΒΌΣΤΟΙΠαΙΠο ὑῃ6 οἰτϊ658. Απᾶ αὖ ἐπε ἔδαθι οδ]] δα 

Ῥεπέβοοϑι ὑΠ6 ρυθϑὺβ ραβϑϑᾶ ἰηΐο ὑπ ἐθυρ]6 δ πὶρηῦ, 

8ἃ5 ψγὰ5 ὑπθῖπ οαβέξοτση, [ῸΥ ὑπο ῖν βουγίοθϑ, δπα ϑαϊά ἐπαΐ 

ἔπεον ἢγβὺ ρευοαίνϑα τηονοιιθηῦ ἃ Πα ποῖβα πᾷ δου ἐπαῦ 
ἃ ΒΘ οΥΥ, ᾿Υ̓α ροὸ ποποθ. Βιυΐ ψῇηδὺ νγὰϑ τη 8 

Του θ]6 ἃ τη οὗ ἐπθ Ῥβορὶβα παπηθα «6585, {Π6 505 

οἵ Απαηΐδβ, ἃ οουιαύγγυηδῃ, ἔοι γθαγ5 Βα οσγα ἐΠ 6 νγᾶγ, 

ψΠ 6 {Π6 οἷδν ννὰβ 'ῃ οοτηρ]οῖα ρθᾶοα ἃ πα ρῬγοθρουίν, 

οᾶχηθ ἕο ἐπε ἔδαϑδῇ θη Ὁ νγὰθ ὑΠ6 ουβίοτη ἔῸυ 4}1 ἴο 
τηαῖτο θοοΐῃβ ἴον αοά, ἀπα θερδῃ βυδάθη]υ ἴο οὐὙ οαΐ 
οΡρΡοβῖξε ἐπα ἔδιηρῖε, ᾿ Α νοῖοε ἔγοπη ἐπε δαβὺ, ἃ νοΐδε 

ἔγόση ἔμθ νγοϑί, ἃ νοῖΐοθ το ὑπ6 ἔουσ ψ πᾶς, ἃ νοΐοθ 

ἀρ ιμϑὺ «ΠΘυαβαίθτη ἀηα ὑπ ερ]6, ἃ νοΐοθ ἀραϊηϑῦ 
ῬΥΔΘρυοοπ5 ἃπΠα Ὀγίάθβ, ἃ νοΐοα δραϊπδῦ 41} {πῈ 

Ῥβορίβ. ὙΠ {Π|5 ΟΥΥ πὶρῃηῦ ἃπα ἀδὺ Πα ρϑββθᾶ 
ΠγΟαΡῊ 8411 ἐπ6 παύγονν δἰγεοῖθ. Βαῦ βουηβ οὗ {πῸ 
ποΐϑθ]65 οἵ {π6 ρεορὶβ ψγεύβ δηπουθᾶ δὖ {Π6 1] οὐθθῃ, 

ΒΕ Ζοα {πΠῸ τη πα ἀρυβεα τη ἱἢ τηδην 5 1065. 
Βυὺ Πα αὐζετεα πὸ ψοτὰ ἴῃ Πὶθ οὐ ΘΠ}, ΠΟΥ ἴῃ 

Ῥυΐναϊεα το ἐποβα ργοϑεπῦ, Ραὺ ψεηῦ οα ἢ {Π6 βδτη6 

ΟἿῪ ἃ5 θεΐοσγε. Βαΐ ὑπὸ συ ]οῦβ ἐπουρπῦ ὑπαῦ [Π6 τη 5 
δούϊομιι νγὰβ ἱπϑρίγθα ὈΥ βοῖὴθ ἀθηηοη, 85 1Ὁ ἱπά δε νγὰ8; 
ἃηα Ὀγουρηῦ Πΐτα το ἐπε βοϊηδη σονευπου "; {Π6γ6, 
Ὁπουρὴ Π6 νψὰ5 βαγεα ἴο {πὸ θοπα ψΠΠ βοοῦγρα5, 6 

αὐξοεγοα πῸ Ρ]6θὰ ἃπᾶ 5ῃθδα πὸ ἔθ, μι γαϊϑίπρ ΠΙ8 

1 ΤΗδΐ 15, ΔΙΌΙητι5 γΠ0 ψγ85 ργοσυγαῖΐου ἔγοτη 61 ἴο 64. 
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Φόβθρῃ. 8.1. 
0, 812. 818 

Ῥ5. 2, 8 

Ῥ5, 18, ὅ 

ἘΠΒΕΒΙΌΒ 

ὡς ἐνῆν μάλιστα τὴν φωνὴν “ὀλοφυρτικῶς παρεγ- 
κλίνων, πρὸς ἑκάστην ἀπεκρίνατο πληγήν ᾿ αἱ αἵ 
Ἱεροσολύμοις ᾿᾿ ἧς 
Ἕτερον δ᾽ ἔτι τούτου παραδοξότερον ὁ αὐτὸς 

ἱστορεῖ, χρησμόν τινα φάσκων ἐν ἱεροῖς γράμμασιν 
εὑρῆσθαι περιέχοντα ὡς κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον 
ἀπὸ τῆς χώρας τις αὐτῶν ἄρξει τῆς οἰκουμένης, 

ὃν αὐτὸς μὲν ἐπὶ Οὐεσπασιανὸν πεπληρῶσθαι 
ἐξείληφεν: ἀλλ ἀλλ᾽ οὐχ ἁπάσης γε οὗτος ἀλλ᾽ 
μόνης ἦρξεν τῆς ὑπὸ Ῥωμαίους" δικαιότερον. δ᾽ 
ἂν ἐπὶ τὸν Χριστὸν ἀναχθείη, πρὸς ὃν εἴρητο ὑπὸ 
τοῦ πατρὸς “ αἴτησαι παρ᾽ ἐμοῦ, καὶ δώσω σοι 
ἔθνη τὴν κληρονομίαν σου, καὶ τὴν κατάσχεσίν 
σου τὰ πέρατα τῆς γῆς, οὗ δὴ κατ᾽ αὐτὸ 
ἐκεῖνο τοῦ καιροῦ “᾿ εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ 
φθόγγος ᾿ τῶν ἱερῶν ἀποστόλων “ καὶ εἰς τὰ 
πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν. 

ΙΧ. Ἐπὶ τούτοις ἅπασιν ἄξιον μηδ᾽ αὐτὸν 
1: ΑΥΤοΥ Ἱεροσολύμοις {πε ἰοχὺ οὗ Φοβερμα5 δα 45 τοῦ δὲ ἀλβίνου 

διερωτῶντοσ᾽ οὗτοσ γὰρ ἔπαρχοσ ἦν" τίσ εἴη καὶ πόθεν καὶ διατὶ 
ταῦτα φθέγγοιτο᾽ πρὸσ ταῦτα μὲν οὐδ᾽ ὅτι οὖν ἀπεκρίνατο" τὸν 
δὲ ἐπὶ τῇ πόλει θρῆνον εἴρων οὐ διέλιπεν μέχρι καταγνοὺσ μανίαν 
ὁ ἀλβῖνοσ ἀπέλυσεν αὐτόν " ὁ δὲ τὸν μέχρι τοῦ πολέμου χρόνον " 
οὔτε προσήει τινὶ τῶν πολιτῶν οὔτε ὥφθη λαλῶν " ἀλλὰ καθημέραν 
ὥσπερ εὐχὴν μεμελετηκὼσ " αἱ αἱ Ἱεροσολύμοισ ἐθρήνει" οὔτε δέ 
τινι τῶν τυπτόντων αὐτὸν ὁσήμεραι κατηρᾶτο οὔτε τοὺσ τ Ε 
μεταδιδόντασ εὐλόγει. μία δὲ πρὸσ πάντασ ἣν ἡ σκυθρωπὴ κληδὼν 
ἀπόκρισισ. μάλιστα δὲ ἐν ταῖσ ἑορταῖσ ἐκεκράγει" καὶ τοῦτο 
ἐφεπτὰ ἔτη καὶ μήνασ πέντε εἴρων. οὔτε ἠμβλύνθη τὴν φωνὴν 
οὔτε ἔκαμεν μέχρισ οὗ κατὰ τὴν πολιορκίαν ἔργωι τὰσ κληδόνασ 
ἰδὼν ἀνεπαύσατο. περιϊὼν γὰρ ἐπὶ τοῦ τείχουσ αἱ αἱ πάλιν τῇ 
πόλει καὶ τῷ λαῷ καὶ τῷ ναῷ διαπρύσιον ἐβόα. ὡσ δὲ τελευταῖον 
προσέθηκεν αἱ αἱ καμοὶ λίθοσ ἐκ τοῦ πετροβόλου σχασθεὶσ καὶ 
πλήξασ αὐτὸν, παραχρῆμα κτείνει. φθεγγομένην δὲ ἔτι τὰσ 
κληδόνασ ἐκείνασ τὴν ψυχὴν ἀφῆκεν. 'ΤῊΪ5 15 450 Τοιιπα ἴῃ ἔνγο 
Ιαΐϊς μ55. (ΕΒ) οὗ Εἰαβθῖιι5. 
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ἘΟΟΙΝΕΒΙΑΒΘΤΊΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, 111. νπι. 9---ἰχ. 1 

νοΐςα υνἱἢ 411 ἢΐβ ῬΟυΕΥ, δηβυγευθα ἴο δνθν Ὀ]ον,, 
ὟγοΘ, ψοὺ ἴο 76γαβδίθυα. 1 

ΤῊΘ βᾶτηθ ψυϊεῦ Πὰ5 ἃ 5.1] τόσα τϑιδυκαθ]ς 
δοσουηῦ ἴῃ γῇ οἢ 6 41|16ρ 658 ὑπαὶ δὴ οὐὔδοὶθ νγὰβ ουπᾶ 
ἴῃ ““ βδουϑα βουῖρὺ ᾿ ἴο {πε οἴει ἐπαὺ αὖ ὑπαῦ ἐἶϊπηθ ὁπ 
ἔγοση ἐπα ῖῦ ΘΟΙ ΥΥ 5Που]ἃ τὰ]6 τπΠ6 νου ἀπ ἢθ 
ΒΙπηΒ6 1} οοπδίαουθα ὑπαὶ ἐΠ|5. νγὰθ {Ὁ]ΗΠ1εα Ὀγ Κο5- 
Ῥαβίδηῃ. Ὑδὺ ἢβ αἷα ποὺ τεῖρῃ ονοὺ ἐπ ὑγΒΟ]6 νου], 
θαῦ ΟἾΪΥ βθοἢ ρᾶγὺ δ8 νγὰβ βιδήθος ἴο {πΠ6 Βοχηδῃβ, 
δηα 0 σγουἹα θῈ πποῦα 1050} τοΐευγεα ἴὸ ΟΠνϑὺ, ἕο 
γγΠοτα ἴδ τγὰβ βαϊα Ὀγ ἐπε Ἐδύμον, “ΑΒ οὔ της ἀπά 1 

ὙΠ σῖνε ἔπθα της ποδίμθη ἔου {πῖπα ἱπμουϊξαπος ἀπά 
π6 δπᾶβ οὗ {π6 δαυγθῃ ἔου ἐῃγ ροββθββϑίοη." Απᾷ ἱΐ 
νγὰ5 οἵ ἢΐ5. ΠοΙ͂νῪ ἃροβίϊθβ δὲ ἐμαὶ νϑυυ ἐϊπιθ ἐμαὶ “ {πα 
ΒΟΌΠα νγοπῦ Του ἰηἴο 411] {π6 δαυΐῃ δηᾷ ἐπεὶν ψογᾶβ 
πηΐο ἐπε οπα οὗ {π6 δαυίῃ." 

ΙΧ, Τῃ δααϊζίοη ἕο 41] {Π|ῖ5, Ὁ 15 τὶρῃν ποὺ ἴο ἱρῆουα 

1 ἌΤ νο ᾿ἰαΐδ πηδπιβοῦὶρὲβ πλαῖκα {π6 ΤΟ] ον πρ' δα αἰ οη 5 ἔγΟ πὶ 
δοβορηιβ. “Απα ψῆδη ΑἸΡΐπιι5, ἴον ἢ τγὰβϑ ΘΌΨΘΓΠΟΥ, δ5κθα 
Πίστη πὸ Π6 νὰ 5 ἀπ ψεπος ἢδ οδῖηθ πα ψῃν Πα βαϊα ἐπθβ6 
ἐὨϊηρθ, ἢ6 τηϑᾶθ ΠῸ ἀπϑυοῦ Ρυὺ αἸα ποὶ ὁθαβθ γαϊϑίπρ 15 
Ἰαπηθηΐαϊϊοι ἀραϊπδὶ ἴπ6 οἰδν τππὶ}}] ΑἸΌΙπιιβ. σοηβίουθα Πΐτη 
τηϑα πα Ἰοὺ ἢΐπηὶ »᾽ο. [{ΠπῈὲῚ] ἐπ {της οἵ {π6 γγᾶῦ π6 ποῖ Ποὺ 
ΔΡΡτΟδΟμ θα δὴν οὗ {ΠῸ οἰ σθ 5 ΠΟΙ ψγὰ5 ἢ6 56θὴ ἰα! κίηρ, Ὀπὲ 
ἀαῖϊν, 5. ὑποιρ τϑοϊ ηρ ἃ ῬΓάγοΥ, ἢ6 γαῖ ]εα ὁ οο, νος ἴοὸ 
Φογαβαίθμη. Ηδ πονεῖ ουγβεα ποθ ψγη0 5ίσιοκ Πΐτη ἄδ]]ν, 
ΠΟΙ αἰά ἢς Ὀ]655 ἔποϑα ψγῆο σάνε Ὠΐτη [οοα, Ὀαΐ 411] γϑοεϊνοα 
ἔῃ βᾶτηθ τη θα ποθ ον νγαῖ] 85 8Π ἀπϑγεσ. Ηδ πον]δα στ ἢ 
Εβρθοῖδὶ νἱροι οἡ ἔδαβὺὶ ἀαγ5, πα {8 Πα Καρῦ Πρ [ῸΓ ϑθνεπ 
γθ δ 5 δπα ἔνε τηοπίῃβ, ποὺ αἰα Ηἰβ γοΐϊοθα [81] οὐ βΊον ΘΔΥΥ 
ἘΠῚ1] αὐ ἐπε βίεραε ἢς τεβϑίεα, ββοὶπρ ἢΐβ Ἰατηθηζαϊοπβ ἔ1]Π]16α. 
ΕῸΓ Πς νγεπὲ τοιυπαᾶ οα {π6 νγὰ}} ψττῃ ὑπ Ῥἱθγοὶπρ' οὐν, ἡ Ἶοο, 
νος ἴο ἐῃξ Ῥξορὶε, ἰο ἐς οεἰξγ, δπα ἰο {π6 ἰθιηρ]ε,᾽ ἀπᾶ 85 αἵ 
Ἰαϑὲ 6 δἀαοᾶ “οεθ, νοὶ ἴο τη αἷβ8ο,᾽ ἃ βἴοπε ἥδον ουἱ 
ἔτοπὶ ἃ σαΐαρυ πα Ηϊξ Ηΐπι : Πα αἰδα αὖ οῆςο, πᾶ σὰν ὉΡ 
Ηΐδβ 501] 5}1}} αἰξουίηρ' ἔμοβ6 Ἰατηθηϊαίίοηβ.᾽"ἢ 

ΥΟΙ,,1 ῳ 425 



ΦΌΒΘΡΗ. 8.1. 
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ΦόοΒΟΡΗ. 6. 
Αρίοπ. Ἱ, 838-- 
42 

ΕΌΞΙΒΙΌΒ 

τὸν ᾿Ιώσηπον, τοσαῦτα τῇ μετὰ χεῖρας συμβε- 
βλημένον ᾧἑ ἱστορίᾳ, ὁπόθεν τε καὶ ἀφ᾽ οἵου γένους 
ὡρμᾶτο, ἀγνοεῖν. δὴ λοῖ δὲ πάλιν αὐτὸς καὶ 
τοῦτο, λέγων ὧδε “᾿Ιώσηπος Ματθίου παῖς, 
ἐξ. ἹἹεροσολύμων ἱερεύς, αὐτός τε Ῥωμαίους 
πολεμήσας τὰ πρῶτα καὶ τοῖς ὕστερον παρατυχὼν 
ἐξ ἀνάγκης. μάλιστα δὲ τῶν κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ 
᾿Ιουδαίων οὐ παρὰ μόνοις τοῖς ὁμοεθνέσιν, ἀλλὰ 
καὶ παρὰ “Ῥωμαίοις γέγονεν ἀνὴρ ἐπιδοξότατος, 
ὡς αὐτὸν μὲν ἀναθέσει ἀνδριάντος ἐπὶ τῆς Ῥω- 
μαίων τιμηθῆναι πόλεως, τοὺς δὲ σπουδασθέντας 
αὐτῷ λόγους βιβλιοθήκης ἀξιωθῆναι. οὗτος δὴ 
πᾶσαν τὴν ᾿Ιουδαϊκὴν ἀρχαιολογίαν ἐν ὅλοις 
εἴκοσι κατατέθειται συγγράμμασιν, τὴν δ᾽ ἷστο- 
ρίαν τοῦ κατ᾽ αὐτὸν Ῥωμαϊκοῦ πολέμου ἐν ἑπτά, 
ἃ καὶ οὐ μόνον τῇ Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ τῇ πατρίῳ 
φωνῇ παραδοῦναι αὐτὸς ἑαυτῷ μαρτυρεῖ, ἄξιός 
γε ὧν διὰ τὰ λοιπὰ πιστεύεσθαι: καὶ ἕτερα δ᾽ 
αὐτοῦ φέρεται σπουδῆς ἄξια δύο, τὰ Περὶ τῆς 
᾿Ιουδαίων ἀρχαιότητος, ἐν οἷς καὶ ἀντιρρήσεις 
πρὸς ᾿Απίωνα τὸν γραμματικόν, κατὰ ᾿Ιουδαίων 
τηνικάδε συντάξαντα λόγον, πεποίηται καὶ πρὸς 
ἄλλους, οἱ διαβάλλειν καὶ αὐτοὶ τὰ , πάτρια τοῦ 
᾿Ιουδαίων ἔθνους ἐπειράθησαν. τούτων ἐν τῷ 
προτέρῳ τὸν ἀριθμὸν τῆς λεγομένης παλαιᾶς 
τῶν ἐνδιαθήκων γραφῶν τίθησι, τίνα τὰ παρ᾽ 
ἍἝβραίοις ἀναντίρρητα, ὡς ἂν ἐξ ἀρχαίας παρα- 
δεηπθς αὐτοῖς ῥήμασι διὰ τούτων διδάσκων. 

“Οὐ άδε οὖν βιβλίων εἰσὶ παρ᾽ ἡμῖν μυριάδες ρ᾽ ἡμ 
ἐρυμμίνων καὶ μαχομένων, δύο δὲ μόνα πρὸς 
τοῖς εἴκοσι βιβλία, τοῦ παντὸς ἔχοντα χρόνου 
τὴν ἀναγραφήν, τὰ δικαίως θεῖα πεπιστευμένα. 
246 
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. ἘΟΟΙΕΙΒΙΑΘΤΊΟΑΙ, ἨΙΒΤΟΒΥ, 1Π|. τχ. 1--. 1 

{πε ἀαΐα δπά οὐἱρίη οἵ {π6 ΨΦόβθρἢι5 γγΠο οοἸ]]θοἰεά 50 
τηποἢ πηδίθυίαὶ ἴῃ ὑπ6 ψοῦκ 1υ8ὺ ἀθα] ψῃ. Ηδ 
Βτη561} σῖνεβ ὑΠ15 ἱπξουτηδύίοι ἃπα βαγϑ8, “᾿Ψοβαρῆυβ 
γγὰ5 ἃ 50η οἵ Μαιῃϊαβ, ἃ ῥυϊθοὺ οὔ Ψϑυυβαίθιη, ἀπά αὖ 
ἀμ Ῥερὶπηΐηρ μῈ [ουρηῦ ἀραϊποῦ ἐπΠ6 Πομηδη5 ἂπὰ 
γγὰ5 ογοθα ἴο ἰακα ραγὺ π᾿ ἐπε Ἰαΐθυ δνθηΐβ. ΗεἊ 
γγὰ85. ἴΠ6 τηοϑὺ ἔδτηοιιβ {8ν οὗ ὑπαὺ ἐΐτηθ, ποὺ ομ]Υ 
διηοπρ' Πΐβ ἔθ] ]ονν σουπίγγτηθη θαΐ 4180 δηοηρ {Π6 
Ἐοτηδη8, 50 ὑπαῦ μ6 νγὰβ ποποιγϑα Ὀγ πε δυθοϊίοη οὗ 
ἃ βίαϊας ἴπ ἐπε οἷὖγν οἵ ἤοπηθ, πα ἐπ ἱποϊαβίοη οὐ {Π6 
ΟΥΚΒ ΘΟΙΠΡΟΒΕα ὈΥ Πΐτη ἴῃ 15 ΠΠΡγαν Ηδ οοιηρ!οᾶ, 
ἴῃ8. ψγΠΟ]6 ἃποῖίθηΐ Ὠἰβίουυ οἵ πῸὸ Ψ8νν8 ἴπ ὑνγαηΐν 
γο]ατη65,: ἃπα ἐπα Πϊδίουυ οἵ ὑη6 Ἀουηδῃ Ὗ δυ 3 ἴῃ ἢΐ5 
ΟὟ {ἰὴ ἴῃ βανθῃ ἢ Π6 ἰδϑυϊῆοο ὑπαὺ Πα οοτητηϊ ἐοᾷ 
{Π15 ποὺ οἡἱγ ἴο ατθοῖ θαΐ «50 ἴο ἢῖ5 παῦϊνε Ἰδηριαρα, 
Δ ἢ6 ἰ5 [Ὁ οΟΥΠΟΙ γϑᾶβοηβ ον οἵ ογθάδθηοο. 
Ἴνο οὐμοὺ θοοκκβ οἵ ἢΐϊβ, νγουτῃν οὗ ποίϊςθ, ἀγα δχίδηῦ, 
δηὐ 16 Οπ ἐλδ αποϊεηέγροϑα ΟΓ᾽ ἐδ «7610υ5,8 ἴχὰ ῃΐο ἢ δ 
οοηἰτονοσῖβ Αρίοη πε ϑουῖθα, ψῆο Πδα οοτηροβεᾶ ἃ 
ἐγθαῖβα ἀραίπδὺ {Π6 «{δνν8, πα οὔμουβ ψγῃο Πδα ἐτγθα 
ἕο οδ]υτηπίαϊε {Π6 ἀποθδίγα! οὐβίοτηβ οὗ {πΠ6 «Θν 58 
παίϊϊοη. [Ι͂ἢ {πὸ ἢγθὺ οἵ {ῃ686 ἢδ οῖνϑ. ὑπ πασῖθοῦ οὗ 
π6 οδπμοηΐοα] βουρίατγοϑ οἵ {ΠπῸ6 50-ο]6α ΟἹα Ταβία- 
τηδηΐ, ἃπα ϑῃονγεα 85 [Ὁ]]Ονγ5. ΠΟ ἢ ἀγα πἀπαϊβραϊοα 
διηοηρ' (ῃ6 Ηργονβ ἂἃ5 Ῥ6]οηρίηρ ἴο ἀποῖθηΐ ἐγδαϊοη. 

Χ. “Υε πᾶνε πὸ τηγτῖδας οἵ αἰδοουάδῃῦ ἃπα οοη- 
ἐγδαϊοίουυ Ῥοοϊτ5, θα ΟΠ]ν ὕνο ἀπά ὑνθηῦΐυ, οσοηΐαϊη- 
ἴηρ' {Π6 παγγῖϊνα οἵ 411 ἐἴπηθ, νυ Πᾶνα θ6 6 πη 7050}Υ 
Ῥε]ονοα ἰο θὲ αϊνίπθ. ΟΥ̓ {πεβ86ὲ ἔνε δῇ ὕποβε οὗ 

1 Τῆρια!]ν αποίεα 845 ““Δηὐαυ 65," ἴοι ἐπ [Γι αἰΐη 
τ πα ουΐηρ' οὗ ἀρχαιολογία Ὀγ ατπέϊψιυαΐο5, 

3 Τρ !Πν Κπονῃ 85 ὑπὸ ““ Υδιβ ᾿᾿ οὐ {π6 ““Ψεν βῃ νὰν 
δ ηα οὔἴἴϊεη αὐυοΐεα ἀ5 8.1. (δοίζεννι ἐμα!αἱοινηι). 

9. Τῆραδ!Πν Κπονπ 85 Οοηΐγα “4 ΡρίοΉΘθΉι. 
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σοβορῆ. 4.1], 
20, 208 

ΕΟΒΕΒΙΠΒ 

καὶ τούτων πέντε μέν ἐστιν Μωυσέως, ἃ τούς : 
τε νόμους περιέχει καὶ τὴν τῆς ἀνθρωπογονίας 
παράδοσιν μέχρι τῆς αὐτοῦ τελευτῆς: οὗτος ὃ 
χρόνος ἀπολείπει τρισχιλίων ὀλίγον ἐτῶν: ἀπὸ: 
δὲ τῆς Μωυσέως τελευτῆς μέχρι τῆς ᾿Αρταξέρξου 
τοῦ μετὰ Ξέρξην Περσῶν βασιλέως οἱ μετὰ 
Μωυσῆν προφῆται τὰ κατ᾽ αὐτοὺς πραχθέντα 
συνέγραψαν ἐν τρισὶν καὶ δέκα βιβλίοις: αἱ δὲ 
λοιπαὶ τέσσαρες ὕμνους εἰς τὸν θεὸν καὶ τοῖς 
ἀνθρώποις ὑποθήκας τοῦ βίου περιέχουσιν. ἀπὸ. 
δὲ ᾿Αρταξέρξου μέχρι τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς χρόνου 
γέγραπται μὲν ἕκαστα, πίστεως δ᾽ οὐχ ὁμοίας 
ἠξίωται τοῖς πρὸ αὐτῶν διὰ τὸ μὴ γενέσθαι τὴν 
τῶν προφητῶν ἀκριβῆ διαδοχήν. δῆλον δ᾽ ἐστὶν: 
ἔργῳ πῶς ἡμεῖς πρόσιμεν τοῖς ἰδίοις γράμμασιν" 
τοσούτου γὰρ αἰῶνος ἤδη παρῳχηκότος οὔτε 
προσθεῖναί τις οὔτε ἀφελεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν οὔτε 
μεταθεῖναι τετόλμηκεν, πᾶσι δὲ σύμφυτόν ἐστιν 
εὐθὺς ἐκ πρώτης γενέσεως ᾿Ιουδαίοις τὸ νομίζειν 
αὐτὰ θεοῦ δόγματα καὶ τούτοις ἐπιμένειν καὶ 
ὑπὲρ αὐτῶν, εἰ δέοι, θνήσκειν ἡδέως. καὶ 
ταῦτα δὲ τοῦ συγγραφέως χρησίμως ὧδε παρα- 
τεθείσθω. πεπόνηται δὲ καὶ ἄλλο οὐκ ἀγεννὲς 
σπούδασμα τῷ ἀνδρί, Περὶ αὐτοκράτορος λογι- 
σμοῦ, ὅ τινες Μακκαβαϊκὸν ἐπέγραψαν τῷ τοὺς 
ἀγῶνας τῶν ἐν τοῖς οὕτω καλουμένοις Μακκα- 
βαϊκοῖς συγγράμμαοιν ὑπὲρ τῆς εἰς τὸ θεῖον 
εὐσεβείας ἀνδρισαμένων “Ἑβραίων περιέχειν, καὶ ἢ 
πρὸς τῷ τέλει δὲ τῆς εἰκοστῆς ᾿Αρχαιολογίας 
ἐπισημαίνεται ὁ αὐτὸς ὡς ἂν προῃρημένος ἐν 
τέτταρσιν συγγράψαι βιβλίοις κατὰ τὰς πατρίους 
δόξας τῶν ᾿Ιουδαίων περὶ θεοῦ καὶ τῆς οὐσίας 
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ἘΘΟΙ ΕΒΙΑΒΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, 1Π|. χ. 9-Ὁ 

Μοβεβ ἃπᾶ οοηΐαΐη ὑπθ Τὰνν δηᾷ ὑπὸ ὑτδαϊ οι οἵ 
πυτηδη ἰδίου ἀπε] Πἷἰς ἀθαῖῃ. ΤΠϊ5. ρουϊοα οονοὺβ 
Αἰτηοδὺ ἤπγθθ ἐπουβαη γϑαῖβ. Εσοια ὑπ ἀθαῖῃ οἵ 
Μοβεβ ἰο Αυίαχθυχεβ ψη0 βιιθοοθθθα Χοῦχϑβ, Κίηρ' 
οἵ 1π6 Ῥευβίδηβ, [πΠ6 ρυόρῇῃθίβ αἴξονυ. Μοβθθ ψγοῖθ {πΠ6 
δοσοιηῦ οὗ ὑπ6 Ἔνθηΐβ Θοπ θιηροΥῪ ψἱὉἢ ὑΠ6πὶ ἴῃ 
ἐπίγέθθη Ῥοοκβ.: ΤῊδ ταπηδϊηϊηρ ἔοαν ῬΟΟΪκ5. οοηΐαΐῃ 
Ὠγτηηβ ἰο σα ἃμᾷ ρυθοερῖβ ἔου ὑπ 16 οὗ τηδη. 
Εγότα {πὸ ἔτη οὗ Αὐΐαχευχθβ ἴο οὐσ οὐσὰὶ ἔπε ἀδύδ]5 
ἢᾶνα Ῥεθη ψυυϊτίθη,3" θὰ ἀγα ποὺ οομϑίουθαᾶ σου την 
οἵ δαὰ8] οὔεάθβμος τὴ ὑπ6 γεϑὺ Ὀθοδιθα ἔθου μὰ 
ποῦ Ῥθ6θὴ 8δῃ δοοιγαῖθ ϑοο}ϑϑίοη οἵ ργορῃθίθ. Απά 
ξαοῖβ βϑῆουν ῥ᾽] ίη]ν ἤμουν νγα Δρρσόδοῇ οὐ οὐη ᾿ἰοτὰ- 
ἴαχε, Ὁ ὑποιρ 850 Ἰοπρ' ἃ ἐΐϊπηθ μὰβ θἰαρβθᾶ πὸ οῃβ 
ἢδ8 ἀαγβα ἴο τηδῖκα δαἀαϊ οηβ, οπαϊββίοηβ, ΟΥὁἨΥ̓ΟΠΔΉρ 65, 
Ὀαυΐ 10 15 ἰηπαῖβ ἴῃ «6ὺν}8 ἔτοτη ὑπο ὶγ νευῪ Ὀἰγιῃ ἴο 
γερατα ὑΠϑτὴ 85 ἔπε ἄθοῦδοβ οἵ αοά, ἴο ρίας ἴῃ ἔπθυα 
ἀπά, 1 τὸ παρα 6, ἴο αἴθ ἕο ἔπϑιὰ οἹδαϊγ.᾿ ΤΗϊβ 
ααούανίοημ ἔγοση ἐπα δα ποῦ τηδὺ θ6 56 Ὁ}]}ν ἃρραπᾶβδα. 

Αποῦμον γος ψνΙΟἢ 5 ποὺ που τηϑυῖῦ νγὰβ 
Ῥγοάποβα ὈΥ Πίτη οα 716 ϑιμργεηιαοῃ ο΄ Πδαβορ, νυ ῖο 
Β0η6. δηθὰ Μίαοοαοος ὃ Ὀδοδυθο ἰδ οοηξαῖϊηα ἐπ 6 
οΟΠπηϊοῖβ οἵ ἔμοθα ἩθΌτανβ τηθηοηδα ἴῃ ἐπε 50- δ] θᾶ 
ῬΟΟΚΒ οἵ ἔῃ 6 Μδοοᾶθθθϑ, γγῆο βίγονε ν᾽ πεν ἕο τΠ6 
γγοΥΒῃρΡ οὗ αοά. Αὐ {πε επᾶ οὗ ἔπε ὑνγεπύϊθιη θοοὶς 
οὗ τπῸ 4πέᾳιιέϊο5 ὉΠ 6 ϑᾶτηθ τυ Υ Δπποιηοοθβ ἐμαῦ Π6 
Πα Ρ]αππθα ἕο σοῆροβα ἔουσ θΟΟΚ5 οὐ ἔπ 6 δηοοϑίγαὶ 
Ὀε] το οἵ ἐπα «δνν οΘοποουπΐηρ' οα ἀπα Πΐ5 παΐασα δπα 

1. Φοβθρῆ5 ἀο65 ποὲ 5ἰαίε ψῇῃΐίοῃ ἐπεθα ἀῦθ. ῬιοθδΌὶν Πα 
τηθδη5 ΨΦοβῃπα, Τυαρὲθ ἀπα Παΐῃ, 1 πα 2 ὅ8πι., 1 δπᾶ 9 
Κίηρϑ, 1 πᾶ 2 (ἤγοη., Εἶτα απα Νβθῆ., Ἐβέμον, 1ϑαΐδῃ, 761. 
δηα Τα... ΕΖεκ., Πδη., ἐμ τΐποῦ Ῥιοροῖβ, 9900. Τῃ6 
“ἐ γο υηδὶ Πρ ΓΟ ὈΟΟΪΚκ5 ̓ ψουἹαὰ ΡῈ Ῥ58.. Ῥτονυ., Εο]., δπὰ 
ἐπα ϑὅοπρ' οἵ ϑοηρβ. ; 

3 δ τηεδῃβ8 1 Μδοοδθθοβ πα ρεῦῆδρβ 9 Μδοοδθθαβ. 
3.4. Μδοοδθθθ. 
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Φοβθρῃ. 4.1. 
1, 2. 29; 8, 
94. 148; 4, 
198; Β.]. δ, 
287. 2417: 4.1. 
20, 267 

Φόοβθρῃ. [6 
υἱία 8ιια,861-- 
8604 

ΕἘΌΒΕΒΙΌΒ 

αὐτοῦ καὶ περὶ τῶν νόμων, διὰ τί κατ᾽ αὐτοὺς 
τὰ μὲν ἔξεστι πράττειν, τὰ δὲ κεκώλυται, καὶ 
ἄλλα δὲ αὐτῷ σπουδασθῆναι ὁ αὐτὸς ἐν τοῖς 
ἰδίοις αὐτοῦ μνημονεύει λόγοις. πρὸς τούτοις 
εὔλογον καταλέξαι καὶ ἃς ἐπ’ αὐτοῦ τῆς 
᾿Αρχαιολογίας τοῦ τέλους φωνὰς παρατέθειται, 
εἰς πίστωσιν τῆς τῶν ἐξ αὐτοῦ παραληφθέντων 
ἡμῖν μαρτυρίας. διαβάλλων δῆτα ᾿Ἰοῦστον Τιβε- 
ριέα,ρ ὁμοίως αὐτῷ τὰ κατὰ τοὺς αὐτοὺς 
ἱστορῆσαι χρόνους πεπειραμένον, ὡς μὴ τἀληθῆ 
συγγεγραφότα, πολλάς τε ἄλλας εὐθύνας ἐ ἐπαγαγὼν 
τῷ ἀνδρί, ταῦτα αὐτοῖς ῥήμασιν ἐπιλέγει “᾿ οὐ 
μὴν ἐγώ σοι τὸν αὐτὸν τρόπον περὶ τῆς ἐμαυτοῦ 
γραφῆς ἔδεισα, ἀλλ᾽ αὐτοῖς ἐπέδωκα τοῖς αὐτοκρά- 
τορσι τὰ βιβλία, μόνον οὐ τῶν ἔργων ἤδη βλεπομέ- 
νων" συνήδειν γὰρ ἐμαυτῷ τετηρηκότι τὴν τῆς 
ἀληθείας παράδοσιν, ἐφ᾽ ἧ μαρτυρίας τεύξεσθαι 
προσδοκήσας οὐ διήμαρτον. καὶ ἄλλοις δὲ πολλοῖς 
ἐπέδωκα τὴν ἱστορίαν, ὧν ἔνιοι καὶ παρατετεύχεσαν 
τῷ πολέμῳ, καθάπερ βασιλεὺς ᾿Αγρίππας καί τινες 
αὐτοῦ τῶν συγγενῶν. ὁ μὲν γὰρ αὐτοκράτωρ 
Τίτος οὕτως ἐκ μόνων αὐτῶν ἐβουλήθη τὴν γνῶσιν 
τοῖς ἀνθρώποις παραδοῦναι τῶν πράξεων, ὥστε 
χαράξας τῇ αὐτοῦ χειρὶ τὰ βιβλία δημοσιῶσαι 
προσέταξεν, ὁ δὲ βασιλεὺς ᾿Αγρίππας ἐξ ἐγραμει 
ἐπιστολάς, τῇ τῆς ἀληθείας παραδόσει μαρτυρῶν." 

᾿Αφ᾽ ὧν καὶ δύο παρατίθησιν. ἀλλὰ τὰ μὲν κατὰ 
ἘΡΕ ταύτῃ πὴ δεδηλώσθω. 

Ι. Ἴωμεν. ὃ ἐπὶ τὰ ἑξῆς. μετὰ τὴν. “Ἰακώβου 
πεν καὶ τὴν αὐτίκα γενομένην ἅλωσιν τῆς 
ἹἹερουσαλὴμ λόγος κατέχει τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν 
τοῦ κυρίου μαθητῶν τοὺς εἰς ἔτι τῷ βίῳ λειπομένους 
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ἘΟΟΙ,ΕΒΙΑΘΤΊΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΠῚ. χ. 17--- τι. 1 

οΟΠοΘΡΐηρ' {Π6 Τᾶννβ, ΨΥ ὉΠΘΥῪ Δ]Π]ονν βοῖηθ δούϊοηβ 
ἃ πα ουθα οὐποῖβ. Ηδ αἶβδὸ πηθηὐοηβ ἴῃ Π5. ΟὟ 
ἐγθδίβεβ ἐμπαῦ ἢ6 μδα ῥῬγοάμποθα οὐπϑὺ ψουκβ. Μοτε- 
ΟΥ̓ΟΥ, 1 15 τἱσηΐ ἴο τηϑηἐίοη ὑπ νογβ ν Πΐοἢ ἢ ἀρρο πα 5 

ἴο τῆς οπά οὗ ἐπε “ηἰηιέϊος ἴο οοπῆἔγτα οὐτ' αποίας θη 
οἵ ἐπ ραββϑᾶρδβ ἔδκεὴ ἔγοτα Πΐτη. ἀοοιυβίπρ' οὗ [8158 
έαϊετηθηΐβ Φπ5ὲι5 οὐ ΤΙΡουίαβ, πο Πα ππᾶοϑυίακοη 

ἴο ψυυῖϊα ἃ βίγα!αν δοοουηΐ οὗ [Π6 βᾶτηθ ρευϊοα, δπᾶ 
Ῥυϊηρίηρ᾽ ΤΔ ΠΥ ΟΥΠΟΥ οΟΠᾶΥραθ ἀραϊηδὺ Πίτη, Π6 οοη- 

ἐἰηιιθβ ἃ5 [Ὁ] ον5 : “1 Πα πὸ 500} ἔδυ ἂἃ5 γοὰ ψἱτἢ 
τορατα ἴο τὴν οὐῆ τ προ, θα Τ ραν Π6 ῬΟΟΚΒ ἴο 

{πε Ἐχαρθυουβ ἐμουβοῖνοβ ἢ] ἐπα ονεηΐβ υγευα 501] 
αἰτηοϑὲ θεΐοσε ἐμεὶγ εγοβ. ΕῸΣ 1 νὰϑβ οοπβοίοιιβ οὗ 
Βανίηρ Καρὲ ἐπε ἐγδαϊτίοπ οἵ {π6 ὑγαῖῃ ἀπα 1 αἰὰ ποὺ 
ἔα] ἴῃ τὴν Ἔχρθούαϊίοη οἵ ορίδιπίπρ ὑπο ῖν ὑθβ ΠΟ ΠΥ 

ἕο ἐπαὶ εβδβοῖ. 1 δἷδὸ σαν {Π6 παγγαϊνε ἴο τηΔηΥ͂ 
οἴδευβ, οὗ βοτὰ βοπηα Πδά δούια!]!ν ἔα καη ραᾶτῦ ἴῃ τῃ6 
ὙγΑΥ, 5ΒΌΘΗ δ5 Κίηρ' Αρτίρρα δπα βοπια οὗ Πἰβ γϑ]δῦ!οη8. 

Ῥὸν {πῸ Ἐχαροτον ΤΊλι5. νγὰβ ΡΙθαβϑα ὑπαῦ ἔγομη ὑπ 688 
ῬοΟΙκ5 δἴοπε 5ῃου]α ἰηξουτηδίϊοη 6 σίνεη ἐπα ῥα] ῖς 
ἃ5 ἴο ἐπε δνεηΐβ, δπ4, υυϊθηρ Ὁ Πΐθ. οὐντὶ μαπα, μ6 

ογεγθᾶ {π6 θοοκ5 ἴο θ6 Ῥῃ]15Π64, ἀπα Κίηρ Αρτῖρρᾶ 

τοῖα οἰχύγ-ῦνο ᾿δὐξευβ ὑθϑε γίπρ ὑπαῦὺ ὑπο ν ὑγῈΥΘ 
παπαϊηρ' οα ἐπα ἐγαθῃ. ΟΥ̓ ἔΠε6β86 Ἰθύθψευβ 6 Δρρεηάϑ 
ἔνο, αὶ 16 {π|5 δα ποα ὁπ ἐπα ϑαδ]θοῦ οἵ Ψοβθρῆιβ 

δηᾷ Ἰδοῦ 58 ρῬγοοθαα. 
ΧΙ. Αὔον {πε τηαγγγδοτα οἵ }τη65 πα {Π6 οαρίυγα 

οἵ 7εγυβαίθτη μη ἢ ἱτητηθαϊαίοὶν ΟΠ ονγεα, [Π6 βίου 
δο65 ἐμαῦ ὕποβὲ οὗ πε Αροβίϊεβ ἀπᾶ οὗ {Πς ἀἴβοῖρ! 68 

οὔ ἐπε Του ψ»ηο νγοῦα 501] αἰΐνε οάπιθ ᾿ορούμου ἔγτομι 
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[μκθ 24,18 

ϑόοΒη 19, 26 

ῬΆΪ]. 4, 8 

ΕΌΒΕΒΙΌΟΒ 

ἐπὶ ταὐτὸν πανταχόθεν. συνελθεῖν ἅμα τοῖς πρὸς 
γένους κατὰ σάρκα τοῦ κυρίου (πλείους γὰρ καὶ 
τούτων περιῆσαν εἰς ἔτι τότε τῷ βίῳ), βουλήν τε 
ὁμοῦ τοὺς “πάντας περὶ τοῦ τίνα χρὴ τῆς ᾿Ιακώβου 
διαδοχῆς ἐπικρῖναι ἄξιον, ποιήσασθαι, καὶ δὴ ἀπὸ 
μιᾶς γνώμης τοὺς πάντας Συμεῶνα τὸν τοῦ Κλωπᾶ, 
οὗ καὶ ἡ τοῦ εὐαγγελίου μνημονεύει γραφή, τοῦ τῆς 
αὐτόθι παροικίας θρόνου ἄξιον. εἶναι δοκιμάσαι, 
ἀνεψιόν, ὥς γέ φασι, γεγονότα τοῦ σωτῆρος, τὸν γὰρ 
οὖν Κλωπᾶν ἀδελφὸν τοῦ ᾿ωσὴφ ὑ ὑπάρχειν Ἢ γήσ- 
ππος ἱστορεῖ, ΧΙΠ. καὶ ἐπὶ τούτοις Ούεσπα- 

σιανον “μετὰ τὴν τῶν Ἱεροσολύμων ἅλωσιν πάντας 
τοὺς ἀπὸ γένους Δαυίδ, ὡς μὴ περιλειφθείη τις 
παρὰ ᾿Ιουδαίοις τῶν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς φυλῆς, 
ἀναζητεῖσθαι προστάξαι, μέγιστόν τε ᾿Ιουδαίοις 
αὖθις ἐκ ταύτης διωγμὸν ἐπαρτηθῆναι τῆς αἰτίας. 
ΧΠΙ. Ἐπὶ δέκα δὲ τὸν Οὐεσπασιανὸν ἔτεσιν 

βασιλεύσαντα αὐτοκράτωρ Τίτος ὃ παῖς διαδέ- 
χεται" οὗ κατὰ δεύτερον ἔτος τῆς βασιλείας Λίνος 
ἐπίσκοπος τῆς. Ῥωμαίων ἐκκλησίας δυοκαίδεκα τὴν 
λειτουργίαν ἐνιαυτοῖς κατασχών, ᾿Ανεγκλήτῳ 
ταύτην παραδίδωσιν. 

Τίτον δὲ Δομετιανὸς ἀδελφὸς διαδέχεται, δύο 
ἔτεσι καὶ μησὶ τοῖς ἴσοις βασιλεύσαντα. ΧΙΝ. 
τετάρτῳ μὲν οὖν ἔτει Δομετιανοῦ τῆς κατ᾽ ᾿Αλεξάν- 
δρειαν παροικίας ὁ πρῶτος ᾿Αννιανὸς δύο πρὸς τοῖς 
εἴκοσι ἀποπλήσας ἔ ἔτη, τελευτᾷ, διαδέχεται κὁ δ᾽ αὐτὸν 

1 

"- 

δεύτερος ᾿Αβίλιος. ΧΥ. δωδεκάτῳ δὲ ἔτει τῆς 1 
αὐτῆς ἡγεμονίας τῆς Ῥωμαίων ἐκκλησίας ᾿Ανέγ- 
κλητον ἔτεσιν ἐπισκοπεύσαντα δεκαδύο διαδέχεται 
Κλήμης, ὃ ὃν συνεργὸν ἑαυτοῦ γενέσθαι Φιλιππησίοις 
ἐπιστέλλων ὁ ἀπόστολος διδάσκει, λέγων “ μετὰ 
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ἘΟΟΙΓΕΒΙΑΒΘΤΊΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, Π]. χι. 1--χν. 1 

ΘΨΘΥῪ ΡὈΐδοθ νυ ῦἢ ἔποβα ῆῸ Του θ, ΠατηΔηΪΥ βρϑαϊκίηρ, 
οἵ ὅπε ἔαταῖγ οὗ ἐπῸ Του, Ὸγ την οὗ ὑπε πὶ γοτα 

᾿ ἔμ η, 501] αἰΐνα, ἀθα ἔμπον 411 ἤοοῖς σουη861 ἐοροίῃου 
ἃ5 ἴο ὑγβοτα ἔπθγ ουρῆηῦ ἰο δα]υᾶρο νουξῃν ἴο ϑυοοθοα 
Ψαῦιθβ, πα ἃ}1 ππδηϊπηοιβὶν ἀθοϊάθα ἐπαὺ δίτηθομ ἐπε 

500. οἵ ΟἸορᾶβ, ὑγπουὰ ὑπ βουρύασο οὗ ἐπ (05Ρ61] αἷβοὸ 
τηθη οη8, νὰ ψουσῃν οἵ ἐπα ἔῆγσοπο οὗ πμ6 ἀΐοοθβα 
ἔπεγθ. Ηδ νγαᾶβ, 50 1 15 βαϊ4, ἃ οουβίῃ οὔ {πΠῸ' ϑανίοιιμχ, 
ἔον Ηδροϑῖρραβ γϑ]αθβ ὑπαὶ ΟἹοραβ νὰ ὑπ6 Ὀτοῦμου 
οἵ Ψ056ρῃ, (Χ11.) ἀπὰ ἴῃ δἀαϊθίοη ὑπαὶ ν᾽ εϑρδβίδῃ, 

αἴον τπΠ6 οαρίατα οὗ 6γυβδίθια, ογἀθυεα ἃ βθαγοῦ ἴο 
6 τηϑδάβ ἔν 81} ψγῇῆο ψεῖα οἵ {πε ἔδυηῖν οἵ Ταν!ά, 
ὑπαῦ ἐποῦα τηϊρηὺ 6 Ἰοἴν διοηρ [ῃ6 76 ν)}8 ΠῸ ὁη6 
οἵ {Ππ6 γόογδὶ ἔδγαν ἀπά, ἔου ἐΠ5 γθᾶβοῃ, ἃ νεΙῪ ρυθαΐ 
Ῥαουβεουζίοη νγὰβ ἀρῖῃ ἱπηϊοῖθα οα ὑπ «{6νν5. 

ΧΠῚ. ὙΝΉδα Υ᾽ εβραβίδῃ μα τεϊρηθα ἔὸν ἔθη γ6818, 
Π15. 5Β0ηὴ Τιδα5 βυαοοοοαςα Πΐτη ἃ5 ΘΠ ΡΟΙΟΥ, ἃ Πα ἴῃ ὑπ6 

ΒΘΟΟΠα γϑὰγ οὗ Πΐβ γεῖρῃ, Γἀπ5, Ὀῖβπορ οὗ {π6 σματοῃ 
οὗ π6 Βοιηδηβ, δἷδευ. μοϊάϊηρ 8 οἵπος ἴον ὑνγεῖνε 
γϑᾶγβ, Παπᾶθα ἴὸ οὐ ἴο Αποποϊθίιβ. Αἴδου Τιϊαβ 
Βα γεϊρῃθα ἔου ὕνο γεδῖβ ἃπα ἃ5. ΤΔΠΥ Το 8. 
Τοτηἰ ἴδῃ, Πἷβ Ὀγούπου, βαοοθοαδα πΐτη.2 ΧΙΝ, Νὸν ἴῃ 

{πα ἔουσ τ γεᾶν οὗ Ποιηἰ ἴδῃ, Απηΐδπιιβ, ἐπ6 ἢγϑὺ οἵ {Π6 
566 οὗ ΑἸοχαπανία, ἰδ α ἴδον οουρ] οὐϊπρ' ὑννεηδν -ὄννο 
γεᾶτϑ, ἀπ ΑΒΠὰ5 σϑαοοοοα δα Πίτη 85 ἐπε βεοομᾶ. ΧΥ. 

Απᾶ ἴῃ ἐπα ἔνθ! ἢ γεν οὗ ὑπ6 βατηα γείρῃ, ΟἸθυηθπὶ 
ϑιοοοοαθαᾷ Αποποϊθίιβ αὔξου μα μδα θθ θη Ὀίβμορ οἵ [Π8 
ΘΠυγ ἢ οὗ πε Βουπδη5 ἔου ἔνγεῖνε γθασβ. ΤῊΘ ἃροβίϊα 
βίαϊε ὑἐπαὺ πῃ μαᾶά Ῥϑϑὴ ἢἷἰβ ἔθ] ]ΠΟνν-υγουκαὺ ἱπ ΠΙ5 
δρίβε!α το ἐπ ῬΠΠρΡίδη5 βαγίηρ,, “ ὙΠ ΟἸουιθπῦ πὰ 

1 1ππ6 24, Α.Ὁ. 79. 
3. 0) ες. 13, .Ὁ. 81. 
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ρθη, ὅ, 80, 8 

ΕΌΞΒΕΒΙΓΙΒ 

καὶ Ἰζλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν 
τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς." 

ΧΥῚ. Τούτου δὴ οὖν ὁμολογουμένη μία ἐπιστολὴ 
φέρεται, μεγάλη τε καὶ θαυμασία, ἣν ὡς ἀπὸ τῆς 
“Ῥωμαίων ἐκκλησίας τῇ Κορινθίων διετυπώσατο, 
στάσεως τηνικάδε κατὰ τὴν Κόρινθον γενομένης. 
ταύτην δὲ καὶ ἐν πλείσταις ἐκκλησίαις ἐπὶ τοῦ 
κοινοῦ δεδημοσιευμένην πάλαι τε καὶ καθ᾽ ἡμᾶς 
αὐτοὺς ἔγνωμεν. καὶ ὅτι γε κατὰ τὸν δηλούμενον 
τὰ τῆς Κορινθίων κεκίνητο στάσεως, ἀξιόχρεως 
μάρτυς ὃ ᾿Ηγήσιππος. 

ΧΥΙΙ. Πολλήν γε μὴν εἰς πολλοὺς ἐπιδειξάμενος ὁ ὁ 
Δομετιανὸς ὠμότητα οὐκ ὀλίγον τε τῶν ἐπὶ Ῥώμης 
εὐπατριδῶν τε καὶ ἐπισήμων ἀνδρῶν πλῆθος οὐ μετ᾽ 
εὐλόγου κρίσεως κτείνας μυρίους τε ἄλλους ἐπιφα- 
νεῖς ἄνδρας ταῖς ὑπὲρ τὴν ἐνορίαν ζημιώσας φυγαῖς 
καὶ ταῖς τῶν οὐσιῶν ἀποβολαῖς ἀ ἀναιτίως, τελευτῶν 
τῆς Νέρωνος θεοεχθρίας τε καὶ θεομαχίας διάδοχον 
ἑαυτὸν κατεστήσατο. δεύτερος δῆτα τὸν καθ᾽ 
ἡμῶν ἀνεκίνει διωγμόν, καίπερ τοῦ πατρὸς αὐτῷ 
Οὐεσπασιανοῦ μηδὲν καθ᾽ ἡμῶν ἄτοπον ἐπινοή- 
σαντος. 
ΧΥΗ͂Ι. Ἔν τούτῳ κατέχει λόγος τὸν ἀπόστολον 

ἅμα καὶ εὐαγγελιστὴν ᾿Ιωάννην ἔτι τῷ βίῳ ἐνδια- 
τρίβοντα, τῆς εἰς τὸν θεῖον λόγον ἕ ἕνεκεν μαρτυρίας 
Πάτμον οἰκεῖν καταδικασθῆναι τὴν νῆσον. γράφων 
γέ τοι ὁ Ἑἰρηναῖος περὶ τῆς ψήφου τῆς κατὰ τὸν 

με 

ἱμωϑ 

-  ὐἷν 

1 

ἀντίχριστον προσηγορίας φερομένης ἐ ἐν τῇ ᾿Ιωάννου ἑ 
λεγομένῃ ᾿Αποκαλύψει, αὐταῖς συλλαβαῖς ἐν πέμ- 
πτῳ τῶν πρὸς τὰς αἱρέσεις ταῦτα περὶ τοῦ ᾿Ιωάννου 
φησίν “εἰ δὲ ἔδει ἀναφανδὸν ἐν τῷ νῦν καιρῷ 
κηρύττεσθαι τοὔνομα αὐτοῦ, δι᾿ ἐκείνου ἂν ἐρρέθη 
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ἘΘΟΙΙΕΒΙ ΑΘΤΊΟΑΙ, ἨΙΘΤΟΆΑῪΥ, 1Π|. χν. 1---χνῖιι. 8 

ΤΥ οΟὐἤοὺ 6 ]]ΠΟνν- νου Κοὺθ ΠΟΘῈ. ΠδΙη65. 16 ἴῃ ἐπα 
θοοῖς οὗ 116. 

ΧΥῚ. ΤΠοτα ἴ5 οπα γϑοορηϊζοα δορί ϑυ]ε οὐ ΟἹεταςηΐ, 
Ἰοηρ' ἃπα ψοπάουξη], ν Βῖο ἢ ἢς ἄγον ἀρ ἔον ἐπε σμυτο 
οὗ της Οουϊη ῃΐδηβ ἴῃ ἐπ 6 πᾶπιθ οὗ {π6 σμυτο ἢ οὗ {πα 
Ἐοτηδηβ θη ἐπογα Πδᾶ Ῥθθη ἀἰββθπβίοι ἴῃ Οουϊπεῃ. 
γε μανβ δβοθυξαϊπθα ὑπαὶ ἐπ Ἰδυξου νὰ ῬΌΘ]ΠΟΙΥ 
γϑδᾶ ἴῃ {Π6 ΘΟ Π ἈΒΒΘΙΩΒΙΥ ἴῃ ΤΠΔΠΥ͂ ΟΠΠΓΟ 68 
Ὀοΐη ἴῃ ἐπε ἄαγβ οὗ οἱά δῃᾶ ἴῃ οὐσ οὐ {{π|6 ; 
δηα ἐπαῦ {πΠ6 αὔαῖτβ οὔ Οουϊη! σγεσε ἀϊβέυσρεα ὈῪ 
αἰδβθηβίοη ἱπ ἢἷβ ἀδὺ 15 δάδαυδίο!ν ἐδϑυϊῆθα ἕο ὈῪ 
Ἡεροδίρραβ. 

ΧΥΠῚ. Πεη Του ἴδῃ Πα σίνεη τϑην ρτοοῖς οὗ 
ἢϊ5 στϑαῦ οὐ] υ ἀπά Πα ραὺ ἴο ἀδαίῃ νι πουΐ Δην 
ΓΘΑΒΟΠΔΌ]6 ὑγ18] ΠΟ 5γη8}}] πατη θ6 1 οὗ πλθη αἰβεϊηρ 5ῃ 6 α 
αὖ Βοτηδ Ὀγ ἔδυῖ!ν ἃ πα οα Ἔου, ἀηα Πδα ριηϑῃθα τ ἢ- 
ουὖ ἃ οδιι56 τηγγῖδαβ οἵ οὐπϑὺ ποίδρ]θ τπθη ΡΥ Ὀδηΐβῃ- 
τηθηῦ πα οοπἤβροδίίοη οὐ ἐπε ῖὶγ ρυόρευῦν, μῈ βπαΠ ΠΥ 
5Πουγοα Πίτηβο! ὑπ ϑασοθϑβοῦ οἵ Νουοβ οαπηραῖρη οὗ 
Βοβαν ἰο αοα. δ νὰβ πε βεοοπᾶ ἴο ργοπιοΐθ 
Ῥευβθου ίοη ἀρδίηδῦ τι5, ὑΠοῸ ἢ Πῖ5 Γαύμου, ν᾽ εβραβίδῃ, 

Παᾶ Ρ]αππδα πὸ εν]] αραϊπϑὺ τι8. 
ΧΥΠῚ. Αὐ {π|5 εἶπαθ, {πΠῸ βίουυ ρόθβϑ, π6 Αροβί!β 

8Π6 Εν δΔηρ ] ἰο Το νγὰβ 501] αἰῖνε, πα νγὰβ Θοπἀθπηηθα 

ἴο Ἰένε ἴῃ ὑπ ἰϑίαπα οὗ Ῥαΐπιοβ ἔργ 15 νυ τη 655 ἴο {Π6 
αἰνίηα νου. Αὐ δὴν ταῖθ [γϑῆδειβ, νυ πρ' ἀΡουΐ {Π 68 
ΠΟΥ οὗ π6 πάτα δβοῦρεα ἴο ὑπε δηϊ- ΟΠ γὶϑὺ ἴῃ 
{πα 50-ο}] 6 Αροοάϊγρβα οἵ Φόμη, βίαϊαβ ὑΠ15. δρουΐ 
Φομη ἴῃ 8580 Ἰϑὴν ψογάβ ἰπ ἐπε ΠΡ ῬΟΟΚ ἀραϊηβὲ 
Ηοτϑϑῖθθ “ὋΒυὺ 11 δα 66 ΠΘΟΘΘΒΑΥῪ ἴο ΔΠΠΟΊΠΟΘ 
Πΐβ. πᾶπη6 Ρ]αίην αὖ ὑπΠ6 ργθβϑοπὺ {ΐπι6, [Ὁ νου] Πᾶνα 
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ΕΌΒΕΒΙΤΙΒ 

“ Α Ἁ 5» άλ ε ’ὔ δὲ Ν ν 

τοῦ καὶ τὴν ἀποκάλυψιν ἑορακότος. οὐδὲ γὰρ πρὸ 
“- ὔ «ς ,ὔ 3 Ἁ , 8. “ ς 

πολλοῦ χρόνου ἑωράθη, ἀλλὰ σχεδὸν ἐπὶ τῆς ἡμε- 
τέρας γενεᾶς, πρὸς τῷ τέλει τῆς Δομετιανοῦ ἀρχῆς." 

Εἰς τοσοῦτον δὲ ἄρα κατὰ τοὺς δηλουμένους ἡ τῆς 4 
ἡμετέρας πίστεως διέλαμπεν διδασκαλία, ὡς καὶ 
τοὺς ἄποθεν τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς λόγου συγγραφεῖς μὴ 
ἀποκνῆσαι ταῖς αὐτῶν ἱστορίαις τόν τε διωγμὸν καὶ 
τὰ ἐν αὐτῷ μαρτύρια παραδοῦναι, οἵ γε καὶ τὸν 
καιρὸν ἐπ᾽ ἀκριβὲς ἐπεσημήναντο, ἐν ἔτει πεντεκαι- 
δεκάτῳ Δομετιανοῦ μετὰ πλείστων ἑτέρων καὶ 

Ν ΕῚ - 

Φλαυίαν Δομέτιλλαν ἱστορήσαντες, ἐξ ἀδελφῆς 
“-“ 7 ΦΥΥ “ γεγονυῖαν Φλαυίου Κλήμεντος, ἑνὸς τῶν τηνικάδε 

ἐπὶ Ρώμης ὑπάτων, τῆς εἰς Χριστὸν μαρτυρίας 
ἕνεκεν εἰς νῆσον Ποντίαν κατὰ τιμωρίαν δεδόσθαι. 
ΧΙΧ. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ Δομετιανοῦ τοὺς ἀπὸ γένους 1 

Δαυὶδ ἀναιρεῖσθαι προστάξαντος, παλαιὸς κατέχει 
λόγος τῶν αἱρετικῶν τινας κατηγορῆσαι τῶν ἀπο- 

’, 3 ͵ὔ “- δ᾽ 4. Ἰὃ 3 ν 7 γόνων ᾿Ιούδα (τοῦτον δ᾽ εἶναι ἀδελφὸν κατὰ σάρκα 
τοῦ σωτῆρος) ὡς ἀπὸ γένους τυγχανόντων Δαυὶδ 
καὶ ὡς αὐτοῦ συγγένειαν τοῦ Χριστοῦ φερόντων. 

“ ᾿ - Ἁ ,ὔ - ,ὔ ᾽ὔ ε ταῦτα δὲ δηλοῖ κατὰ λέξιν ὧδέ πως λέγων ὃ 
Μαΐι. 18, ὅδ “Ἡ]γήσιππος. ΧΧ. “ἔτι δὲ περιῆσαν οἱ ἀπὸ γένους 

τοῦ κυρίου υἱωνοὶ ᾿Ιούδα τοῦ κατὰ σάρκα λεγομένου 
ΕῚ -. 3 “ [ 3 7 ἥ ε ᾿ ’ὔ αὐτοῦ ἀδελφοῦ: οὕς ἐδηλατόρευσαν' ὡς ἐκ γένους 

“-“- ᾿ 

ὄντας Δαυίδ. τούτους ὃ ἠουοκᾶτος ἤγαγεν πρὸς 
Δομετιανὸν Καίσαρα. ἐφοβεῖτο γὰρ τὴν παρου- 
σίαν τοῦ Χριστοῦ ὡς καὶ Ἡρῴδης. καὶ ἐπηρώ- 2 
τησεν αὐτοὺς εἰ ἐκ Δαυίδ εἰσιν, καὶ ὡμολόγησαν. 
τότε ἠρώτησεν αὐτοὺς πόσας κτήσεις ἔχουσιν ἢ 

1.Α Τ,αὐἰϊηΐβυη τπδᾶδ οἷ οὗ ἀφίαΐιι8. 

-- 

1...0. 96. ΟΛ ϑιιεξοπίιι5, ΤΠ όοηι. 1ὅ, Κη Πουγ νον δα ν8 ἐπαΐ 
Τ)ομλ 1}1ὰ τὰς ἐθθ νῖο οὐ ΟἸδπιθπθ. ϑόοπιθ ἐπὶ παῖ 
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ἘΘΟΙ ΙΕ ΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΘΤΟΒΎΥ, 111. χνιῖι. 5---χχ. 2 

Ὀθ6θη βρόκθη ὈΥ͂ Πίπη ψ|Ὸ 5ἂνν ὑΠ6 ἃροοδϊγρβθ. ΕῸΣ 
τὸ νγὰβ ποῦ 566 ἰοῃρ' ἃρΡῸ θαΐ Αἰπηοβῦ ἴῃ ΟἿ οὐ {ΐτη6, 
δὖ ἴῃς ὁπα οὗ ἐπε τεῖρῃ οἵ Πουη δ. 

ΤῊΘ ἐθδοῃϊηρ οἵ οὐσν ἔα τ 5Ποπα 50. υΠ]Π]Π] ΠΕ] ἴῃ 
1ῃ6 ἀαγβ ἀθβουθοα ὑπαῦ ὄνθὴ υυίδουβ ἐογεῖρη ἴο 
οὐ ΠΕ] 16 αἰα ποὺ ποϑίξαῦα ἕο σοπυποῖῦ ἕο ὑπεὶν πᾶυτὰ- 
ἐἶνεβ π6 Ῥευβθουϊίοηβ ἃπα ἔπε τηδυγυοιηβ ἴῃ ἰὐ, 
δηα ὉΠ 6 δνθη ἱπαϊοδξβα ἘΠ 6 {ἶπηθ δοουγαίοϊν, γθ]αὐϊηρ' 
ὑπαῦ ἱπ {πΠ6 πέαεθηίῃ γϑᾶγ! οὐ Τροτηϊ ἴδῃ, ΕἸανία 
Του 6118, γοῸ νὰ ὑπΠ6 πίθος οἵ ΕἸανίι5 ΟἸδιηθηϑ, 
Οη6 Οὔ ἐπα σοηβ8]}5 αὐ ουηδ αὖ ἐπδὲ {ἶτηθ, νγαβ θη ῃθα 
Ὑτ ἢ τηϑην οὐ 5 ἴο ἐΠ6 18]. πα οὗ Ῥοηέϊα ἃ5 ὑθϑεϊ πον 
ἴο ΟΠ νῖβα. 

ΧΙΧ. Τῆς βάῖὴηθ ᾿οιηϊ πη σάνε οὐάθυβ ἴον {ῃ6 
δχθουθοη οὗ ὑποβὲ οὗ {πΠῸ6 ἔδυα!ν οὗ Τθανίᾷ δπᾶ δὴ 
διθοϊθηῦ 5.οὐν ΡῸ65 ὑπαῦ βοῖηθ πογϑίϊοβ. δοοιβεα ἐπα 
συδηάβομβ οὗ Ψπ4ὰ5 (γγῆηο ἰ5 βαϊᾷ ἴο ἢᾶνε θεδθη {πὲ 
Ὀγούμον, δοοουαϊηρ' ἴο τΠ 6 68}, οὔ ὑπ ϑανίουτ) βαγίῃρ 
ὑπαὺ ὑπδὺ γγεσα οὔ {Π6 ἔαγην οὔ Πᾶνα δπα το] ἴο 
{π6 ΟΠ τῖϑὺ Ηϊτηβο!, Ηδροβῖρριβ γοϊαΐθϑ ὑΠ|5 ἜἘχδοῦν 
ἃ5 ἴο]Πον8. ΧΧ. “Νον {ποῦς 5.1} βαννίνοα οὗ {ῃ6 
βαταῖν οὗ {π6 Τιογτὰ ργαπάβομβ οὗ 7π485, ῆο νγὰβ 
Βα ἴο πᾶνε Ὀθθὴ 5 Ὀγοῦῃοι δοοογαϊηρ ἕο {πὸ ἤδβῃ, 
Πα ὑπο Ὺ ψγοῦα ἀεο]αΐθα ἃ5 θεΐπρ' οὐ {πὸ [Ἀπ] οἵ 
θανία. ΤΤπαθθα {πὸ οἶοον 5 Ῥγουρηῦ ἕο οτηϊ ἴδῃ 

. Οδοβαῦ, ἴον, {Πτὸ Ἡθτοα, ἢῈ νγὰβ αἴγαϊα οἵ ὅπθ οομηΐηρ: 
οὗ πε Ομυῖδυ. Ηδ δβιβα ὑπο 1 που νγεσα οὗ ἐπα 

ΟΒοῦΒβα οἵ αν δπᾶ ὑπαν δατηϊ θα ἰ. ΤΠθη Πα 
ἀϑικθα ὕπθιη πον το ἢ ῬΙΌΡΟΥΟΥ ἐπου Πα, οὐ πον 

ἐμποῦα σοῦ ὑνγο Του 1118. Θαδίομἑπβ ἀοα8. ποὺ ππθητοπ 
ἐμαὶ 5Πη6 νψὰβ ἃ (τ βιίδη. 
ΟΞ Τῆς ΟΥτεοὶς στοργοβοηΐβ ὑπὸ Τιαἰπ δυοσαΐι8, ΔΡΡδγαπεὶν 

ἀῃ6 παῖηθ οὗ δὴ οἢϊοῖαὶ, θὰ ὄνεη ππῆπιβ αἰ ποὶ {{Π}ν 
ππαογϑίδπα ἰὲ ἀπα τηδᾶς ουὐ οὗ ἴὉ ἃ ΡΓΌΡΕΙ πϑῖης Πδυοοαΐξιι8 
γχιυυϊααην. 
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Μαῦῦ. 16, 27 
᾿Αοὖπ 10, 42 
Βοπι. 2, 6 
2 Τί. 4,1 

Τογῦ, Αοϊ. 
δ 

ΕΌΒΕΒΙΓΙΒ 

πόσων χρημάτων κυριεύουσιν. οἱ δὲ εἶπαν ἀμφοτέ- 
ροις ἐννακισχίλια δηνάρια ὑπάρχειν αὐτοῖς μόνα, 
ἑκάστῳ αὐτῶν ἀνήκοντος τοῦ ἡμίσεος, καὶ ταῦτα 
οὐκ ἐν ἀργυρίοις ἔφασκον ἔ ἔχειν, ἀλλ᾽ ἐν διατιμήσει 
γῆς πλέθρων λθ΄ μόνων, ἐξ ὧν καὶ τοὺς φόρους ἁ ἀνα" 
φέρειν καὶ αὐτοὺς αὐτουργοῦντας διατρέφεσθαι.᾽᾿ ἢ 
εἶτα δὲ καὶ τὰς χεῖρας τὰς ἑαυτῶν ἐπιδεικνύναι, 8 
μαρτύριον τῆς αὐτουργίας τὴν τοῦ σώματος σκλη- 

’ὔ Α ᾿Ὶ 3 Α “- “- .] ᾿ ᾽ ρίαν καὶ τοὺς ἀπὸ τῆς συνεχοῦς ἐργασίας ἐναποτυ- 
πωθέντας ἐπὶ τῶν ἰδίων χειρῶν τύλους παριστάντας. 
ἐρωτηθέντας δὲ περὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς βασιλείας 4 
αὐτοῦ ὁποία τις εἴη καὶ ποῖ καὶ πότε φανησομένη, 
λόγον δοῦναι ὡς οὐ κοσμικὴ μὲν οὐδ᾽ ἐπίγειος, 
ἐπουράνιος δὲ καὶ ἀγγελικὴ τυγχάνοι, ἐπὶ συντελείᾳ 
τοῦ αἰῶνος γενησομένη, ὁπηνίκα ἐλθὼν ἐν δόξῃ 
κρινεῖ ζῶντας καὶ νεκροὺς καὶ ἀποδώσει ἑκάστῳ 
κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ: ἐφ᾽ οἷς μηδὲν αὐτῶν ὅ 
κατεγνωκότα τὸν Δομετιανόν, ἀλλὰ καὶ ὡς εὐτελῶν 
καταφρονήσαντα, ἐλευθέρους μὲν αὐτοὺς ἀνεῖναι, 
καταπαῦσαι δὲ διὰ προστάγματος τὸν κατὰ τῆς 
ἐκκλησίας διωγμόν. τοὺς δὲ ἀπολυθέντας ἡ γήσα- 6 
σθαι τῶν ἐκκλησιῶν, ὡς ἂν δὴ μάρτυρας ὁμοῦ καὶ 
ἀπὸ γένους ὄντας τοῦ κυρίου, γενομένης ᾿ τε εἰρήνης 
μέχρι ἱΤραϊανοῦ παραμεῖναι αὐτοὺς τῷ ίῳ. ταῦτα Ἴ 
μὲν ὁ “Ηγήσιππος" οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὁ ἡ Τερτυλλιανὸς 
τοῦ ῦ Δομετιανοῦ τοιαύτην πεποίηται μνήμην πεπει- 
ράκει ποτὲ καὶ Δομετιανὸς ταὐτὸ ποιεῖν ἐκείνῳ, 
μέρος ὧν τῆς Νέρωνος ὠμότητος. ἀλλ᾽, οἶμαι, 
ἅτε ἔχων τι συνέσεως, τάχιστα ἐ ἐπαύσατο, ἀνακαλεὰ 
σάμενος καὶ οὗς ἐξηλάκει.᾽᾽ 

1 ΟἹ ὅδθοῦρο ϑ' ποθ ιβ 6ὅῷ, ὅ-14. 
2 ΟἿ. Δομπατγαβ 8562, 292-920. 
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ἘΘΟΙ,ΕΒΙΑΒΘΤΊΟΑΙ, ΗἸΒΤΟΆΥ, ΠΠ. χχ. 9. 7 

ΤΟ ἢ ἸΩΟΠΘΥ ἔΠΘΥ οοπίτο]]6 4, πα ἐπ γ 5α]α ἐπαὲ 41] 
ΤΠΘΥ Ῥοββεβββα νγὰβ πῖπθ ἐπουβαηα ἀθπδτῖ 1 θαὔνγθθη 
ἔμθια, ὑπ6 Πα] Ῥϑ]οηρίηρ ἴο β8ο, δηα ἐπου βἰαίεα 
ἐπα ὑπογ αἸα ποὺ ροββεββ ὑπῖ58 ἴῃ τηοηθυ Ραΐ ἐπαξ 
ἰδ νγὰβ ὑπΠ6 να]υδίίοπ οὗ Ομ] ἐπίγεγ- πίης ρ]είῆγα 3 
οἵ σγοιπα οἢ νῃΉἢ ἐπον ρα ἰαχος δηᾶ ᾿νε οἡ 
ἴὸ Ὀγ ἐπεῖ ον ψοῦκ.᾿ ΤΠδν ἐῃθη 5ῃονεα Πίτη 
ὑπεῖν Παπᾶβ, δα ἀπιοίηρ' ἃ5. ὑθϑυϊπηοηυ οἵ ἐπεῖν Ια θΟυΣ 
ἀῃ6 Βαυάπθβϑ οἵ {πεῖν Ῥοάῖεβ, πᾶ ἐπε ἐουρἢ 5κίη 
ΠΟ Πα Ῥδθη δ θοββεα οὐ {πεῖ Παπα5. ἔγΌμα 
ὑμεῖν ἱποθϑϑαηΐ σοῦ. ὙΠΟΥ σγεα Δοκϑα οοποοτη- 
ἵἱπρ' 6 (Ἡγῖδῦ ἀπα ἢΐβ Κίπραομι, 105 παΐαγθ, οὐἹρίπῃ, 
80 ὑηθ οὗ δρρϑᾶγδποθ, ἃπα δχρ]αϊπθα ἐμαὶ ἰὐ 
νγὰ5. ποῖ που οὗ {Π6 νγου]α ποὺ δαυίῃ]γ, θα παν ΉΪΥῪ 
Δ Πα ΔηρΕ]1ο, ἃπα Ὁ ψγου]α 6 αὖ {πΠ6 επᾶ οἵ ἔπε ννου]ά, 
ψΠ 6.6 σνγου]α οοτηδ ἴῃ βου ἴο παρα {Π6 Ἰἱνίπρ' πα 
ὑμε ἀεδα πᾶ ἴο γϑυγαυα Ἔν εΥῪ τηδῃ ΘοσοΥαἴηρ' ἕο 5 
ἀδεᾶβ. Αὖὐ ἐπῖ5 Τογα τδη α14 ποῦ οοπάθιηῃ ἐἤθτ αὖ 
411, θαὺ ἀδϑρίβϑα ἐπθιη 85 5016 ἔκ, το] βαβεα ἔπ θιη, 
ἃ Πα ἀθογθθα δῃ οπα ἴο ἐπε ρεγυββουϊίοι ἀραϊηδὺ ἐπε 
ομυτοῃ. Βαῦ ἤθη ἐπονὺ γγεσα το] βϑα πον γεσα ἐπ6 
Ἰδδάθιβ οὗ ὑπθ ομυτομοβ, θοῦ ἔν ὑπαὶν ἐθϑυϊ πη ηΥ 
Δα [ογ΄ {πεῖν γοϊαϊίου ἕο ὑπ Ἰιογά, δηπα τϑυηδϊπϑα 
αἰῖνα ἴῃ ἔπθ ρϑᾶθοθ ψῃϊοῇ οηϑιθα ὑπ} ΤΥδ]δη. 
Ηδρεβῖρριι5 [6115 ἘΠ15 ; τηούθονοῦ, Του 18 4150 Πὰ5 
τηϑαθ βἰτηῖδι τηθηϊίοη οἵ Τοτιηϊ απ. “᾿ Ποτηδη 

᾿αἶσθο πος ἐγϊεα ἴο ἀο {π6Ὸ ϑᾶτηδ 85 Π6, [Ὁ ἢ νὰ ἃ 
Νεύο ἴῃ ογποὶέν, Ὀαΐ, 1 ὈΕ]θνθ, ἱπαβυηθο 85. Π6 
δα ϑοιὴηθ β56η86, ἢ6 βίορρεα αὖ οποθ ἃπᾶ στϑοδ]]θα 
ἔμοβα βου Π6 δα Ῥδηίβῃθα. 

1. Αροιυΐ 488. 
3 Τῆς Οτεεὶς ρ]εϊῆγοη 5 ποὺ ααἴΐο ἃ απᾶγίον οὗἨ δῇ 866, 

Ῥυὲ 15 ἀϑοᾷ ἰο γεργοϑεπὲ ἐῃς Τιαἰϊη ἐμϑγυηι τετηοτα ἔπδη Πα] 
8. 8ΟΓΟ. 

2590 



ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

Μετὰ δὲ τὸν Δομετιανὸν πεντεκαίδεκα ἔτεσιν 8 
κρατήσαντα Νερούα τὴν ἀρχὴν διαδεξαμένου, 
καθαιρεθῆναι μὲν τὰς Δομετιανοῦ τιμάς, ἐπανελθεῖν 
δ᾽ ἐπὶ τὰ οἰκεῖα μετὰ τοῦ καὶ τὰς οὐσίας ἀπολαβεῖν 
τοὺς ἀδίκως ἐξεληλαμένους ἡ Ρωμαίων σύγκλητος 
βουλὴ ψηφίζεται: ἱστοροῦσιν οἱ γραφῇ τὰ κατὰ 
τοὺς χρόνους παραδόντες. τότε δὴ οὖν καὶ τὸν 9 
ἀπόστολον ᾿Ιωάννην ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν νῆσον φυγῆς 
τὴν ἐπὶ τῆς ᾿Εφέσου διατριβὴν ἀπειληφέναι ὁ τῶν 
παρ᾽ ἡμῖν ἀρχαίων παραδίδωσι λόγος. 

ΧΧΙ. Μικρῷ δὲ πλέον ἐνιαυτοῦ βασιλεύσαντα 1 
Νερούαν διαδέχεται Τραϊανός" οὗ δὴ πρῶτον ἔτος ἦν 
ἐν ᾧ τῆς κατ᾽ ᾿Αλεξάνδρειαν παροικίας ᾿Αβίλιον δέκα 
πρὸς τρισὶν ἔτεσιν ἡγησάμενον διαδέχεται Κέρδων" 
τρίτος οὗτος τῶν αὐτόθι μετὰ τὸν πρῶτον ᾿Αννιανὸν 
προέστη. ἐν τούτῳ δὲ Ῥωμαίων εἰς ἔτι Κλήμης 
ἡγεῖτο, τρίτον καὶ αὐτὸς ἐπέχων τῶν τῇδε μετὰ 
ΠΠαῦλόν τε καὶ Πέτρον ἐπισκοπευσάντων βαθμόν" 
Λῖδνος δὲ ὃ πρῶτος ἣν καὶ μετ᾽ αὐτὸν ᾿Ανέγκλητος. 
ΧΧΙΠ. ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπ᾽ ᾿Αντιοχείας Εἰὐὐοδίου πρώ- 
του καταστάντος δεύτερος ἐν τοῖς δηλουμένοις ᾿Ιγνά- 
τιος ἐγνωρίζετο. Συμεὼν ὁμοίως δεύτερος μετὰ τὸν 
τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἀδελφὸν τῆς ἐν “Ἱεροσολύμοις 
ἐκκλησίας κατὰ τούτους τὴν λειτουργίαν εἶχεν. 

ΧΧΙΠΙ. Ἐπὶ τούτοις κατὰ τὴν ᾿Ασίαν ἔτι τῷ βίῳ 1 
περιλειπόμενος αὐτὸς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ ᾿Ιησοῦς, 

σοι 18, 93; ἀπόστολος ὁμοῦ καὶ εὐαγγελιστὴς ᾿Ιωάννης τὰς 
10, 3651, 1, αὐτόθι διεῖπεν ἐκκλησίας, ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν νῆσον 

μετὰ τὴν Δομετιανοῦ τελευτὴν ἐπανελθὼν φυγῆς. 
ὅτι δὲ εἰς τούτους τῷ βίῳ περιῆν, ἀπόχρη διὰ δύο ξ 
πιστώσασθαι τὸν λόγον μαρτύρων, πιστοὶ δ᾽ ἂν εἶεν, 
οὗτοι, τῆς ἐκκλησιαστικῆς πρεσβεύσαντες ὀρθο- 
440 

“π"ν, 
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ἘΟΟΙΜΕΒΙΑΘΤΊΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, 111. χχ. 8---χχπι. 9 

Αὔδον. ᾿ουιηϊ δ μαα τεὶρηθα βέξεεπ γοαγβ, Νοῦν 

Βιοοο 64... Πα βεηΐθησθς οἵ Τοοιηϊ δη γε δη- 
Πμ]16α, ἀπα ἐπε Βοιηδῃ ϑεπηαῖα ἀθογθθα {πὸ τοϑίαση 

οὗ ποθ ψγῆο πὰ Ῥθθὴ ἀπ] 5. ὈΔηΙΒημΘα ἀπ {πὸ 
τϑιογδίύϊοη οἵ {Ππϑὶνῦ ργορεγῖυ. ἼΠοβα ΠΟ οοτητηϊ θα 
ὑπ δἴουυ οὗὨ ἐποβα ἐΐϊπηθϑ ἰο νυϊπρ στοαί τ. Αἱ 
ἐμαὺ ἐΐϊπηθ, ἴοο, ἐπε βἔουυ οὗ {π6 δποίθηὺ ΟΠ το ΐδῃβ 

τϑαῦθβ ἐπαὺ ὑπ6ὸ Αροβὺ!α Ψ90ῃπ, αἴξον. ἢϊ8 θδηϊβῃητηθηΐ 
ἴο {Π6 ἰβ]α πα, ἕοοῖκ ἃΡ ἷβ ἀθοάε αὖ ΕἸ ρῃββυβ. 

ΧΧΙ. Αἴδον Νευνὰ δὰ τεϊρῃβα ἃ [0016 τόσα ἐπδπ 
ἃ Υγ8 δ ἢδ νγὰβ βιιοοθθάβα Ὀγ Τυα]δη,; ἰῃὰ Ποβ6 ἢγοὺ 
γϑὰν ΑὈΠΠυ5, αἴτεον Ἰεδαϊηρ [ῃς ἀΐοσεβα οὗ ΑἸεχαπάτγία 

ἴου {πίτίθθη Ὑϑαῦβ, τγὰβ βυοοοθεάθα Ὀγ Οεγᾶο; Πα 
γγὰ8 ὑπΠ6 ἐπιτ ἴπ οἤάγρα οὗ ὑπαὶ 5866 δέξου. ἐς ἢγϑί, 

Απηΐδηαβ. Αὖὐ {ῃϊ15 {τη ΟἸἹουηθηῦ νγὰ8 5.1 σονδυηΐηρ, 
ῃ6 Βοπηδπβ πα ΠΕ, α͵ϑο, οοουρίοα ἐπα ἐπίγαᾷ ρ]δοθ 
ἴῃ {Π6 115 οὐ Ὀβῃορβ 'π βοιηδ αἴξδον Ῥϑὺ] δπᾷ Ῥεῖεσ ; 
Τληὰ5 νγὰβ πε ἔνθ δηᾶ αὔιαν τη Απεποϊθίυβ. 
ΧΧΙ. Μογθονοῦ, δὲ ἐπα ἐἴτηθ τηθηὐοηθβάᾶ, Τρηαῦϊαβ 

γγὰ5 Τατηουβ ἃ8. ὑπ6 ββεοοπμα Ὀίβῃορ δὖ Απίϊοοῃ γῇ ΘΥα 
Ἐνοαϊα5 Πα θθθη ἐπε ἢγθὺ. 14]Κουνῖθθ αὐ {Π]15. ἐΐτηθ, 

ΞΙΤΏΘΟΙ νἡγβ ΒΘοοπα δου ὅπ6 Ῥυούμου οὗ οὖν ϑανίουν 
ἴο ΒοΙ]α ὅπ τϊηἰ νυ οὐ {Π6 σπυγοῃ ἴῃ «Θυβδ]θτη. 
ΧΧΙΠ. Αὐ {Π15 ὑϊτηα ὑμαῦ νοῦν αἰβοῖρ]6 ποτὰ «6ϑ5 

Ἰονεά, ΨΦοῆπ, αὖ οποθ Αροβίϊε δπᾶ Ἐνδηρο ἰοῦ, 5.1] 

τΤουηδίηδα αἰῖνε ἴῃ Αβῖα δηαᾶ δατηϊηϊβιθυ θα ἐῃ6 σμαγο 65 
ἔπουθ, ἴῸγ αὖξον ὑπθ6 ἀθαΐῃ οὗ Του τίαη, μῈ δᾶ τοὸ- 

ἐαγηθα ἔγοτη ἢΐβ θδηἰβητηθηΐ οα {π6 ἰϑ]απᾶ. Απά {παῖ 
Π6 υϑυηδίπθα αἰΐνα ἀπ}}} ὑΠ18. ἐΐπηθ τᾶν ἘΠ] θα οοι- 
ἢυτηθα ὈΥ ὕνο υἱΐπαβϑθθ, ἃπα ἔμαθα οὐρῃῦ ἴο θῈ 
ὑγαβυννογεῃν ἴον ΠΥ ταργθϑοηὺ {πΠ6 οὐ ποάοχυ οὗ {ῃ8 

1 Θρρί. 18, Α.}. 96. 2. 716. 27, α.Ὁ. 98. 
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δοξίας, εἰ δὴ τοιοῦτοι Εἰρηναῖος καὶ Κλήμης ὁ 
᾿Αλεξανδρεύς" ὧν ὁ μὲν πρότερος. ἐν δευτέρῳ τῶν 8 

Ττθη, 3, 29, πρὸς τὰς αἱρέσεις ὧδέ πως γράφει κατὰ λέξιν" “᾿ καὶ 
πάντες οἱ πρεσβύτεροι μαρτυροῦσιν οἱ κατὰ τὴν 
᾿Ασίαν ᾿Ιωάννῃ τῷ τοῦ κυρίου μαθητῇ συμβεβλη- 
κότες παραδεδωκέναι τὸν ᾿Ιωάννην. παρέμεινεν 
γὰρ αὐτοῖς μέχρι τῶν Τραϊανοῦ χρόνων. 1 καὶ ἐν 4 
τρίτῳ δὲ τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως ταὐτὸ τοῦτο δηλοῖ 

[τθη. 8, 8.4. διὰ τούτων" “᾿ ἀλλὰ καὶ ἡ ἐν ᾿Εφέσῳ ἐκκλησία ὑπὸ 
Παύλου μὲν τεθεμελιωμένη, ᾿Ιωάννου δὲ παραμεί- 
ναντος αὐτοῖς μέχρι τῶν Τραϊανοῦ χρόνων, μάρτυς 
ἀληθής ἐστιν τῆς τῶν ἀποστόλων παραδόσεως. 
Ὁ δὲ Κλήμης ὁ ὁμοῦ τὸν χρόνον ἐπισημηνάμενος, ὄ 

καὶ ἱστορίαν ἀναγκαιοτάτην οἷς τὰ καλὰ καὶ 
ἐπωφελῆ φίλον ἀκούειν, προστίθησιν ἐ ἐν ᾧ “Τῷ ὁ ὁ 
σῳζόμενος πλούσιος ᾿᾿ ἐπέγραψεν αὐτοῦ συγγράμ- 
ματι" λαβὼν δὲ ἀνάγνωθι ὧδέ πως ἔχουσαν καὶ 

Οἴοιι. 1 ἀϊ- αὐτοῦ τὴν γραφήν" “᾿ ἄκουσον μῦθον οὐ μῦθον ἀλλὰ 6 
: ὄντα λόγον περὶ ̓ Ιωάννου τοῦ ἀποστόλου παραδεδο- 

μένον καὶ μνήμῃ πεφυλαγμένον. ἐπειδὴ γὰρ τοῦ 
τυράννου τελευτήσαντος ἀ ἀπὸ τῆς Πάτμου τῆς νήσου 
μετῆλθεν ἐ ἐπὶ τὴν "Ἄφεσον, ἀπήει παρακαλούμενος 
καὶ ἐπὶ τὰ πλησιόχωρα “τῶν ἐθνῶν, ὅπου μὲν 
ἐπισκόπους καταστήσων, ὅπου δὲ ὅλας ἐκκλησίας 
ἁρμόσων, ὅπου δὲ κλῆρον ἕνα γέ τινα κληρώσων τῶν 
ὑπὸ τοῦ πνεύματος σημαινομένων. ἐλθὼν οὖν καὶ Ἰ 
ἐπί τινα τῶν οὐ μακρὰν πόλεων, ἧς καὶ τοὔνομα 
λέγουσιν ἔνιοι, καὶ τἄλλα ἀναπαύσας τοὺς ἀδελφούς, 
ἐπὶ πᾶσι τῷ καθεστῶτι προσβλέψας ἐπισκόπῳ, 
νεανίσκον ἱκανὸν τῷ σώματι καὶ τὴν ὄψιν ἀστεῖον 
καὶ θερμὸν τὴν ψυχὴν ἰδών, ᾿ τοῦτον ᾿ ἔφη ᾿ σοὶ 
1 ΟἿ. ὕθοῦρα ϑ'γποο} 5 658. 9-11. 3 ΟΥ Ολγοη. Ῥαϑο. 470. 9, 
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ΘΒυχοἢ, ΠΟ 1655 Ῥϑύβοηβ ἔμδη ᾿σϑπδϑιβ ἀπ ΟἸεπηδπῦ 
οἵ ΑἸεχαπάνία. Τῆδ ἔουτηοὺ οὗ ἔπθθα υυῖθεβ ἴῃ ὉΠ6 
Ῥίδοθ ἴπ ἐπα βεοοπα οἵ ἢΐβ θοοῖ5 “ραϊηδέ ἐλε Πογοϑῖος, 
ἃ5 ΤΌΠΟΥ : “ΑΠα 411] ἐπα ργεβργίειβ γηοῸ μα θθδπ 
ἀϑϑοοίδί θα ἴῃ Αϑία σἱτῃ «Φ0ῃπ, ἐπα αἰβοῖρ!α. οὗ {πῸ 
Του, θθδν υϊΐπθϑϑ ἰο Πα ὑγδαϊομ, ἔογ Πα τοιηδϊ πο 
ν τ ἐῃθσα πη} ἐπα {ἰπὴ658 οὗ ΤΥα] πη. Απάᾶ ἴῃ ἐπα 
{πϊτα Ῥοοῖὶς οἵ {πῃ βϑᾶπηθ σους Π6 τηϑκοθ ὑπ6 βᾶπη8 
βια οιηθηῦ ἃ5 [Ό]Π]ονν8 : “ΝΟΥ {πΠ6 οΠΌτοι δὲ ΕΡΗθβιβ 
γνγὰ8 Τουπαθα Ὀγ Ῥαα], θαὺ ΦόοΠπ βἰαγεα ἔποτα ἀη}}} 
{πε ἐἰπηθ5 οἵ Τγαδη, ἀπα ἴὉ 15. ἃ ἔσθ τὶδηθ55 οὗ {Π6 
ἐγδαϊτοη οὗ ἐπ6 ΑΡροβυ!εβ. 

ΟἸειθηΐ ἱπαϊοαῖϊε {π6 βϑῖὴθ {ἰηθ, δηᾶ ἰῃπ ἐπα 
ἐγθαύβα ἴο σῇ θη ΠῈ σαν ὑπ {{|Π6 ἤγλο 15 ἐλ συἱολ 
γιαη ἐμαί ἐδ δαυδα, ααα5 ἃ παυγαϊνα τοὺ δοοθρίδθ]α 
ἴο ἔποβθ ψῆὴο 6πΊου μϑαυΐηρ ψνηδὺ 15 ἤπα ἀπα εαἰξγίηρ. 
Τά ἀπα τϑδα ποσὰ ψπμαῦ ῃῈ νψγοΐθ. “1 Αβύθη ἴὸ ἃ 
βίουυ ψ ΒΟ ἰ5 ποῦ ἃ βίουυ ὑαὺ ἃ ἔγσὰα ἐγδαϊἴοη οὗ 
Φοδη ὑπ Αροβίϊα ργεβεγνεα ἴῃ τηθυηοσυ. ΕῸΣ ΔΓΡΟΥ 
ἴῃς ἀδαίῃ οὔ πε ὑγγδηὺ μῈ ραββϑεᾶ ἔτότα ὑπὸ ἰϑ]πα οἵ 
Ῥαΐτηοβ ἰο ΕἸρἤδβιιβ, ἃπα υϑϑα αἷδὸ ἴο ρῸὸ, θη ἢδ 
νγὰ5 ἃϑιθα, ἴο ἐπε πεῖρῃθουχίηρ αἰδισοῖβ οὐ {Π6 
Βεδίῃθη,, ἴῃ βοῖηθ Ρ]δοθβ ἕο ἀρροϊπὲ ὈβῃοΡ5, ἴῃ οὐ Υ5 
ἴο τϑοοποῖϊα γγῇο]α οἤυτοῃθβ, πα ἴῃ οὐπουβ ἴο ογ δίῃ 
ΒΟΙῚΘ ΟΠ6 οὗἩ ἐποβα ροϊπίθα οὐὐ Ὀν ἐπα ϑριγιῦ. Ης 

οᾶτη6 ἴο ὁπ6 οὗὨ {Π6 οἰξί65. νυν ευα πθαῦ ὈΥ (πα 
Βου.6 [611 Ἔυθῃ ἰζ5. πδιη6),3 ἀπ σᾶνα τοϑὺ 'π ῬΈΠΕΙ] 
ἕο ὅπ6 Ὀγοίῆγεη ; ὑπθη, ψγ 116 Ἰοοκίπρ' θεΐοσα ἔῃ τα 
81} δ ὑπ Ὀίβῃορ ψῃο μὰ θβδϑὴ ἀρροϊπίβα, μ6 βὰν ἃ 
γοιπρ' τηϑη οὗ ϑἰτοηρς Ὀοαγ, Ὀδαι  ] ἀρΡθάγδμοθ, 
Δα ννᾶύτὰ ποαῦΐ. “Ἶ σοχηθπα {πΠὶ5 ταδη, Π6 βαϊά, 

1 ᾿ἐθνῶν ῬΟΒΒΙΌΙΥ ΠΘ8 5 “ΘΟΙΠΕΓυ -ῬΘΟΡΙΘ ᾿᾿ 85 ορροβϑᾶ ἴο 
““τονγη-[οἸ1κ.᾽᾽ 

3. Ασρογαϊηρ' ἰο ἐμῃ6 Οἠγοηίοοη, Ῥαϑολαῖθ ἰὰ γα ϑταγυπᾶ. 
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παρακατατίθεμαι μετὰ πάσης σπουδῆς ἐπὶ τῆς 
ἐκκλησίας καὶ τοῦ Χριστοῦ μάρτυρος. τοῦ δὲ 
δεχομένου καὶ πάνθ᾽ ὑπισχνουμένου, καὶ πάλιν τὰ 
αὐτὰ διελέγετο καὶ διεμαρτύρετο. εἶτα ὁ μὲν ἀπ- ὃ 
“ ΟΡ" ᾿ Μ « ᾿ ΄ 3 ᾿ ἣρεν ἐπὶ τὴν "Ἔφεσον, ὁ δὲ πρεσβύτερος ἀναλαβὼν 
οἴκαδε τὸν παραδοθέντα νεανίσκον ἔτρεφεν, συνεῖχεν, 
ἔθαλπεν, τὸ τελευταῖον ἐφώτισεν. καὶ μετὰ τοῦτο 
ὑφῆκεν τῆς πλείονος ἐπιμελείας καὶ παραφυλακῆς, 
ὡς τὸ τέλειον αὐτῷ φυλακτήριον ἐπιστήσας “τὴν 
σφραγῖδα κυρίου. τῷ δὲ ἀνέσεως πρὸ ὥρας ! 
λαβομένῳ προσφθείρονταί τινες ἥλικες ἀργοὶ καὶ 
ἀπερρωγότες, ἐθάδες κακῶν, καὶ πρῶτον μὲν δι᾽ 
ἑστιάσεων πολυτελῶν αὐτὸν ἐπάγονται, εἶτά που 
καὶ νύκτωρ ἐπὶ λωποδυσίαν ἐξιόντες συνεπάγονται, 
εἶτά τι καὶ μεῖζον συμπράττειν ἠξίουν. ὃ δὲ κατ᾽] 
ὀλίγον προσειθίζετο, καὶ διὰ μέγεθος φύσεως 
ἐκστὰς ὥσπερ ἄστομος καὶ εὔρωστος ἵππος ὀρθῆς 
ὁδοῦ καὶ τὸν χαλινὸν ἐνδακών, μειζόνως κατὰ τῶν 
βαράθρων ἐφέρετο, ἀπογνοὺς δὲ: τελέως τὴν ἐν θεῷ. 
σωτηρίαν, οὐδὲν ἔτι μικρὸν διενοεῖτο, ἀλλὰ μέγα τι 
πράξας, ἐπειδήπερ ἅπαξ ἀπολώλει, ἴσα τοῖς ἄλλοις 
παθεῖν ἠξίου. αὐτοὺς δὴ τούτους ἀναλαβὼν καὶ 
λῃστήριον συγκροτήσας, ἕτοιμος λήσταρχος ἦν, 
βιαιότατος μιαιφονώτατος χαλεπώτατος. χρόνος 
ἐν μέσῳ, καί τινος ἐπιπεσούσης χρείας ἀνακαλοῦσι 
τὸν ᾿Ιωάννην. ὃ δὲ ἐπεὶ τὰ ἄλλα ὧν χάριν ἧκεν 
κατεστήσατο, ᾿ἄγε δή᾽ “ἔφη “ὦ ἐπίσκοπε, τὴν 
παραθήκην ἀπόδος ἡμῖν, ἣν. ἐγώ τε καὶ ὁ Χριστός 
σοι παρακατεθέμεθα. ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας, ἧς προ- 
καθέζῃ, μάρτυρος. ̓ ὃ δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἐξεπλάγη,. 
χρήματα οἰόμενος, ἅπερ οὐκ ἔλαβεν, συκοφαντεῖς 
σθαι, καὶ οὔτε πιστεύειν εἶχεν ὑπὲρ ὧν οὐκ εἶχεν, 
244. 
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 ἴο γοὺ νι ἢ 811 ἀΠροποα ἴῃ ἐῃς ἔδοθ οὐ πῸ ματι, 
ἅμα νη ΟἸγθὺ δ5. τγ νἱΐηθβθ. ΤῊΘ Ρίβῃορ 
τοοοίνθα ἢΐτη, ἀπ Ῥυοηγδοα ονουυ ΐηρ, ἀπα {πὰ 
ΒΆ1η6. ΘΟ Υβδιοη5 ἃηα ρῥγούοϑία οηβ νγεῦα π864. 
Φόομηῃ τῃθη γοϊυσγηθα ἴο Ερῃδβιιβ ἃπα ἐῃθ ργεβογίογ 
ἴοοῖκ ἴο Πΐβ Βουβα ὑπΠ6 γοιηρ' τηδῃ δηὐτιιβίθα ἴὸ Πΐπη, 
Ὀτουρηῦ Βίτη ἀρ, ἰοοκθα αἴίον Ὠΐτη, δῃηᾷὰ ἢμπα!]ν 
Ὀαρἐϊχεα πίστη. Αὔὔον {Π18 ἢ γεϊαχϑα ἢἷβ ργεαὺ οᾶγε 
ἃπΠα γα ο ] π6885, θδοᾶσθα ἢθ Παᾶά βϑῦ ἀροῦ Πΐπι 
ὑπ 568] οἵ πὸ Τογὰ δ58 ὑπεῸὸ ρογξδου βαΐεριδνα. 
Βυῦ βοῖὴβ 1416 ἀπα αἰββοϊαΐα γουθῃβ, ἔδυ αν πυτἢ 
61}, οουγρ θα Ὠΐπὰ ἴῃ Πΐβ ργθιηδύασε ἔγθεάοια. Εἰγοὺ 
ὑῃπον δα Πίτη οὐ. ὈΥ δχρϑηβίνε ἔβαβίβ, ἔπθπ {ΠΥ 
βίαγ θα ουὐ αὖ πὶρῃὺ ἔου στο οΥΎ δηα ἴοοκ Πίστη ἱτῃ 
ἔμθῖα, ἔπθη ἐμαυ ὑτροα τη ἕο ρυθδίευ οὐὔτηθθ. Ηδξ 
ϑυδαάσδ!ν Ὀδοᾶπια δοουβίομηθα ἕο {πηΐθ, δπα κὸ δὴ 
ἘΠΌΤΌΚΘΗ ἃΠα ΡονγΕΥ 1] ΠοΥβα βἰαγεϊηρ τΌση {ῃ6 
βίγαιρηῦ δπα ἐδαυΐηρ αὖ π6 Οἱ, τη θα 41} {πὸ 
τηΟ 6 ἴο ὑπΠ6 ργδοίρίος θβοδυβα οὗ Πῖβ. παξαγαὶ νἱροῦτ. 
ΕἸΠΑΠγ Πα το πουποϑα βαϊναύίοι ἔτοτη αοα; ἀπ πον Π6 
ῬΙαππαδα πούμίπρ' 5118}1,. θαῦ, Πανίηρ ρεγρείγαϊθα 
ΒΟΙη6 σγαδὺ οὐἴτηθ, βίποθ 6 νγὰβ ΓυΪη θα οησ6 ἴον 4]], 
δϑοοαρίθβα {πε βᾶπηα ἰοῦ ἃ5 {π6 οἴμουβ. Ηδ οο]ϊοοίθα 
ἔμϑῖα δηα ἔουτηθα ἃ θαπά οὗ Ὀγίραπαβ ἃ πα νγὰβ5 Ὠϊτηβο] 
ἃ θογη οΠϊοῦ, Θχοθ]]ηρ ἴῃ νἱοΐθηοθ, ἴῃ σηυγθυ, δηᾶ 
ἴῃ οὐαὶ υ. Τίτηθ νγεηῦ οἢ ἃ Πα βοιὴβ πϑοθϑβϑίτυ ΔΙΌΒΘ 
ἴο ϑυχασαοη ΨΦομη. Υ̓μθη πα Πδᾶ διγδηρσθα ἐπα γτϑϑὺ 
οὗ Πΐβ τηϊβϑίοη ΦΌῃη 5814, ᾿ ὐπθ πονν, Ὀΐβμορ, ῬΔΥ τὴ 
δος π6 ἀδροϑβὶὺ ψν βίο Ομ τδὲ ἀπα 1 Ἰεξς ἢ γου, 
σἱτἢ [Π6 ΘΠυγο οι, ον ὺ ΒΟ ἢ γοῦ ργθβίαθ, ἃ5. νυ ὑπ 655.᾿ 
ΤῊ ὈΙΒΠΟΡ νγὰβ αὖ ἢγβὺ διηδαζϑά, ὑπ ηκίηρ' ἐμαῦ ἢ νγᾶβ 
Ὀεΐηρ' Ὀ]ΔΟΙΚυ λα 6 [Ὁ ΤοποΥ ΠΟ ΠῈ Παᾶ ποὺ 
τοοοϊνεα. Ηδ οου]Ἱᾶ ποῖον 5ῃον Πΐ5. ἔα] 655 ἴῃ 

1 Τιητηραϊαίοὶυ ἀθονα 6 15 οα]]βα ἃ Ὀίβῃορ. 
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οὔτε ἀπιστεῖν ᾿Ιωάννῃ: ὡς δέ “τὸν νεανίσκον᾽ 
εἶπεν ᾿ἀπαιτῶ καὶ τὴν ψυχὴν τοῦ ἀδελφοῦ, 
στενάξας κάτωθεν ὁ πρεσβύτης καί τι καὶ ἐπι- 
δακρύσας, ᾿ἐκεῖνος᾿ ἔφη ᾿ τέθνηκεν. ,,, πῶς καὶ 
τίνα θάνατον ;᾿ θεῷ τέθνηκεν εἶπεν" ἀπέβη γὰρ 
πονηρὸς καὶ ἐξώλης καί, τὸ κεφάλαιον, ληστήει βϑὲ 
νῦν ἄντι τῆς ἐκκλησίας τὸ ὄρος κατεὶ φεν Με 
ὁμοίου στρατιωτικοῦ. καταρρηξάμενος τὴν ἐσθῆ- 
τα ὁ ἀπόστολος καὶ μετὰ μεγάλης οἰμωγῆς πληξά- 
μενος. τὴν κεφαλήν, : κρδεβῃ γε: ἰπν ὡς τος 
τῆς τἀδελφοῦ ψυχῆς κατέλιπον. ἴ ἵππος ἤδη 
μοι παρέστω, καὶ «ἡγεμὼν γενέσθω ἐν τις τῆς 
ὁδοῦ. ἤλαυνεν, ὥσπερ εἶχεν, αὐτόθεν ἀπὸ τῆς 
ἐκκλησίας. ἐλθὼν δὲ εἰς τὸ χωρίον, ὑπὸ τῆς 
προφυλακῆς τῶν λῃστῶν ἁλίσκεται, μῦν Φαῦ αν 
μήτε παραιτούμενος, ἀλλὰ βοῶν ἐπὶ τοῦτ᾽ ἐλή 
λυθα, ἐπὶ τὸν ἄρχοντα ὑμῶν ἀγάγετέ με: ὃς τέως, 
ὥσπερ ὥπλιστο, ἀνέμενεν, ὡς δὲ πρθαιφυζθι ἐγνώ- 
ρισε τὸν ᾿Ιωάννην, εἰς φυγὴν αἰδεσ εἰς νος μοι 
ὃ δὲ ἐδίωκεν ἀνὰ κράτος, ἐπιλαθόμενος τῆς ἡλικίας 
τῆς ἑαυτοῦ, “κεκραγώς ΐ τί με φεύγεις, ἐφηρῦν κε 
σαυτοῦ πατέρα, τὸν γυμνόν, μά  τάάσα ᾿ ἴον τω 
με, τέκνον, μὴ φοβοῦ: ἔχεις “ἔνε “Η- ρμοβης α 
ἐγὼ Χριστῷ λόγον δώσω ὑπὲρ σοῦ: ἂν δέῃ, τὸ 
σὸν θάνατον ἑκὼν ὑπομενῶ, ὡς ὁ κύριος τὸν ὑπὲρ 
ἡμῶν: ὑπὲρ σοῦ τὴν ψυχὴν γέ, τὴν "τ ἱ 
στῆθι, πίστευσον" Χριστός με ἀπεάτος εν. " 
ἀκούσας, πρῶτον ἔστη μὲν κάτω ᾿ ἐπῶν, εἴσα 
ἔρριψεν τὰ ὅπλα, εἶτα τρέμων ἐξ αιεν ἀείσου 
προσελθόντα δὲ τὸν γέροντα περιέ αβεν, ἀπο ηονΝΝ 
μενος ταῖς οἰμωγαῖς ὡς ἐδύνατο καὶ ὑν ὅδρ " 
βαπτιζόμενος ἐκ δευτέρου, μόνην ἀποκρύπτων τὴ 
φ40 ᾿ 
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ψγμαὺ 6 δᾶ πόνοὺ 8, ποὺ οουἹἱᾶ ἢς 41] ΨΦοβῃ. 
Βυῦ ἤδη ΨΦοΠη 5614, 1 δ5ὶς Ὀδοῖκ ἐπε γοῦηρ τηδῃ 
8δηα {Π6 508] οἵ {π6 Ὀγοῦπου, {πῸ οἱ τπϑῃ συοδηθα 
ἀδθαρὶν ἃπα 5ῃεααΐηρ ἐἔδαιβ, βαία, ᾿“Ηθ Παὰ5 αἰβα: 
“ον πᾶ νψἱἢ ψηδὺ ἀθαίῃ ὃ ̓ Ηε Πὲ5 αἰεδα ἴο 
Οοα,, Βα 5αἰά, ᾿ἴὉΓ πε ἰυσπεα ουὐδ νἱοκοᾶ πᾶ 
ΔΟδποπεά ἀπα ἔπ} γ ἃ Ὀτίραπα, πα πον ἱπϑίθδα οἵ 
Π6 ομασοῆ Π6 Πᾶ5 ἴαῖκθη ἴο {π6 ππουηΐαίηβ τ ἢ δὴ 
δυτη θα θαπα οὗ τηθη 1Πτὸ ὨΙπη561,᾽ ὙΠδη ἐπε ἀροϑὺ]ο 
γοηῦ Πὶθ ρσαγτηθηΐθ ἃπα Ὀθαὺ ἢϊ5 μεδᾶ συ ρσγοαῦ 
Ἰατηθηἰαϊίοη. ὑὙὟΥ 6]],᾿ 6 βαϊά, "τὸ νγὰβ ἃ ἔπ σιιδγαϊδῃ 
ποτα 1 Ἰο  ἔου ὑΠ6 8οὰ] οὗ ουν Ὀγοῦπου. Βαΐ Ἰεὖ τὴ8 
Βᾶανγα ἃ ἤοῖβα πα βοῖηθ ομθ ἴο 5Πον" τὴη6 ἐπε νγᾶγ. 
50. Πα τοᾶθ, 5 85 ΒῈ νγᾶβ8, βίγαῖρῃῃῦ ἔγοσα ὑπ6 ὀμαγοῃ. 
θη ΠῈ οαπηα ἴο {ῃδ ρίαοθ ἢθ νγὰβ βείζεα Ὀγ {πὲ 
ΒΘ 1 Π6] οὗ ἔπε Ὀυῖραπαβ ἀπ ποίτπον ἤδα ποὺ τηδα6 
δχοῦβθβ, θαΐ ο41164 ουἷ, ᾿ ΤῊ ϊΝ 15 ἢγ 1 ἀγα οομα; [δ Κα 
τὴ6 ἴο γοι ἰοδᾶθυ. ΤΤΠ6 Ἰδδᾶθυ νναϊξβα ἔοῸῪ Πΐτη, 
ΔΥτηΘα ἂ5. ἢΠ6 νγὰβ, θαὺ ψΠθπ Πα τϑοορηΖεα Ψ90ἢπ οἡ 
ἢΐϊθ. ΔΡριόδοῃ, ἢ6 ἐυγπεα ἂπα ἢἤδβα ἴῃ βῆδιηθ. Βυΐ 
Ψομη ρυγθαθα ψ ἢ 411 Πῖ5. τηϊρηῦ, ἐογραυυπρ' ΗΠ. ἀρα 
ΔΗ οΑἸ]ηρ ουὐ, ᾽ν ἀο γοὺ τη ἀΥΔΥ ἔγοπι ΠΊ6, 
οΠ114, γοῦν ον ἔα μου, ἀπαυτηθα πα ο]8 ἢ ΡΙδγ τη6, 
ΟΠ4, ἀο ποὺ ἔδαυ τὲ ! Υἵου Πᾶνα 511} πορε οὗ 1πἴ6. 
1 ν}}] δοοουπὺ ἴο ΟἾγῖϑ ἴῸΥ γοὰ. [1 1 τηυβὺ Ρε, 1 
Ὑ111 ]ΠἸρΡῚν ϑυ ἴεν γοῦν ἀθαίῃ, 85 ἐπε Τοτα βυΐογθα 
ἔῸγ ἃ; ἴοῦ γουν ἴδ, 1 ψ}}} σῖνε τὴν οὐῆ. ϑἴαν, 
θεῖον ; Ομ γῖϑὲ βοηῦ τη. θη μ πδαυὰ ἐπῖ5 Πα 
ἢυϑὺ βἐοοά Ἰοοκίηρ ἄονῃ, ἔμθη Π6 ἴοτα οὔ Πῖβ ὑεαροῃβ, 
ἔῃθη Β6 θαρδῃ ἴο ὑγθαθ]α ἀπά ἴο ψγεερ Ὀἰςευγ. Ης 
δια ρυδοθα ἐπα οἱ τδὴ θη πα οᾶπηα πΡ, Ρ]θδαϊηρ 
οΥ Πἰτηβοῖ ἢ Ἰατηθηϊαίουθ δ θοϑὺ ἢ οου]ά, 
Ὀαρϊζεα ἃ βεοοῃμά {ΐϊτηςε ἴῃ εἶθ. ὑθαῦβ, θαῦ 8 τἱρῃῦ 
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δεξιάν" ὃ δ᾽ ἐγγυώμενος, ἐπομνύμενος ὡς ἄφεσιν 1: 
αὐτῷ παρὰ τοῦ ΠΣ ηὕρηται, δεόμενος, γονυ- 
πετῶν, αὐτὴν τὴν δεξιὰν ὡς ὑπὸ τῆς μετανοίας 
κεκαθαρμένην. καταφιλῶν, ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν ἐπ- 
ανήγαγεν, καὶ δαψιλέσι μὲν εὐχαῖς ἐξαιτούμενος, 
συνεχέσι δὲ νηστείαις συναγωνιζόμενος, ποικίλαις δὲ 
σειρῆσι λόγων κατεπᾷδων αὐτοῦ τὴν “γνώμην, οὐ 
πρότερον ἀπῆλθεν, ὥς φασιν, πρὶν αὐτὸν ἐπιστῆσαι 
τῇ ἐκκλησίᾳ, διδοὺς μέγα παράδειγμα μετανοίας 
ἀληθινῆς καὶ μέγα γνώρισμα παλιγγενεσίας, τρό- 
παιον ἀναστάσεως βλεπομένης.᾽" 1 πχαῦτα τοῦ 
Κλήμεντος, ἱστορίας ὁμοῦ καὶ ὠφελείας τῆς τῶν 
ἐντευξομένων ἕνεκεν, ἐνταῦθά μοι κείσθω. 
ΧΧΙΨΝ. ,Ῥέρε δέ, καὶ τοῦδε τοῦ ἀποστόλου τὰς 1 

ἀναντιρρήτους ἐπισημηνώμεθα γραφάς. καὶ δὴ 9 
τὸ κατ᾽ αὐτὸν εὐαγγέλιον ταῖς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν 
διεγνωσμένον ἐκκλησίαις, πρῶτον ἀνωμολογήσθω" 
ὅτι γε μὴν εὐλόγως πρὸς τῶν ἀρχαίων ἐν τετάρτῃ 
μοίρᾳ τῶν ἄλλων τριῶν κατείλεκται, ταύτῃ ἂν 
γένοιτο δῆλον. οἱ θεσπέσιοι καὶ ὡς ἀληθῶς 3 
θεοπρεπεῖς, φημὶ δὲ τοῦ Χριστοῦ τοὺς ἀποστόλους, 
τὸν βίον ἄκρως κεκαθαρμένοι καὶ ἀρετῇ πάσῃ τὰς 

οί 4,18 ψυχὰς κεκοσμημένοι, τὴν δὲ γλῶτταν ἰδιωτεύοντες, 
: τῇ γε μὴν πρὸς τοῦ σωτῆρος αὐτοῖς δεδωρημένῃ 

εἰᾳ καὶ παραδο οποιῷ δυνάμει θαρσοῦντες, τὸμ 
1 Οον. 3,4. ἐν πειθοῖ καὶ τέχνῃ λόγων τὰ τοῦ διδασκάλου 

μαθήματα πρεσβεύειν οὔτε ἤδεσαν οὔτε ἐνεχείρουν, 
τῇ δὲ τοῦ θείου πνεύματος τοῦ συνεργοῦντος αὐτοῖς 
ἀποδείξει καὶ τῇ δι’ αὐτῶν συντελουμένῃ θαυμα- 
τουργῷ τοῦ Χριστοῦ δυνάμει μόνῃ χρώμενοι, τῆς 
τῶν οὐρανῶν βασιλείας τὴν γνῶσιν ἐπὶ πᾶσαν 

1 ΟἿ, δοῦρε ϑυησε] 5 6ὅ8. 192-654, 16. 
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Βαηαᾶ ἢθ Κορὲ θδοῖς. Βα ομη ἀβϑυσϑᾶ Ηΐτη Ὀγ ρ]οἄρεβ 
ἃ πα ῥγοΐθϑία οπβ ὑπαῦ 6 δα ἔουηά ἔουρίνεπεβϑβ ΤῸΥ 
τα ἢ ὉΠ6 ϑανίουν, δα ᾿ἷτη Τοῖς, ργαγεᾶ ἀπά 
Κηθοὶθα ἀπα Κἰββδα ὑπαὺ σὶρ Παπά ἃ5. ἐπουρῃ 
οἰθαπβθα ᾿ν Πἰ5 ταροπίδηοθ. Ηθδ Ὀιουρηὺ Πΐπι ἰο ἐπα 
σμυγοι,, Π6 ρυαγθα ψ ἢ την σαρρ]οαὐίομβ, μα Ἰοϊπθᾶ 
ν τ Ὠΐτα ἴῃ ἐπα βἰσιροὴς οὐ οοπέϊπιοιιβ ξαβεϊηρ, Π6 
γγΟΥ ΚΘα οἢ. ἰδ τηϊπα Ὁ. ναυϊθα δα άγθββεβ πα ἀϊά ποὲ 
Ἰδᾶνα Ἠΐτα, 80 ἐπ6Ὺ 580, ὉΠῚΠ πα μαᾷ γεβίογεα Πίτη 
ἴο {Ππ6 σατο, ἀπ ἐμπὰ5 ραν ἃ ρυθαῦ Ἄχϑυηρ]δ οὐ ἔγαα 
τερϑηΐδησα ἃπα ἃ ργϑαὺ ἐθβϑυϊτηοηυ οὗ τερϑπουδίϊομ, 
86 ἱτορῆν οἵ ἃ νἱβῖ0]6 σϑϑυγγθοίίοη. ἡ ΤΉ 686 ΓΈ ΔΎ 
οἵ ΟἸειαθπῦ τὰν Ὀ6 αποϊεα Βοΐῃ ἔου ἐπε βκε οἵ ὑπὸ 
δυγαϊναε πα {πῸ εαϊβοαίίοη οὐ ἔποθα ψῆο 5}4]] 
γϑδα {ῃϑιη. 

ΧΧΙΝ, Βυΐὲ οοτηθ, ἰοῦ τι ἰπάϊ!ῇοαξε ἐπε ἀπαουθιεα 
ΣΙ ὴρ5 οὗ {Π1|85 Αροβϑεα. 1,6εὖ ἐπε (οβρε] δοσογαϊηρ 
ἴο Πίτη 6 ἢγϑὺ γβοορηϊοα, ἴον ἰδ 15 τϑδα ἴῃ 411 {π6 
οἤυγοθα5 ὑπᾶδθὺ ἤδᾶνοη. Μούδθονου, ἐμαὶ ἰὑ νγᾶβ 
ΤΘΑΒΟΏΔΌ]6 ἔον ἐπε ἀποϊθηΐθ ἴο τθοκοη ἴδ ἴῃ ἐπε ἔουν τῇ 
Ῥίασα δον πΠ6 οὔπευ ἔῆγθα τηδᾶὺ θῈ βχρ αἰπϑα ἐπι. 
ΉΟΒ6 ᾿πϑρὶ θα ἀπ νεπθύδθ ]6 ἀποϊθηΐβ, ΓΕ ταθδη ΟΠ τἰβὶ 
ΑΡοβῦϊεβ, δᾶ οοιηρ είν ρυχῆθα {πεῖν 16 ἀπα 
δάουπθα ἐπδῖν 80115 τ ἜνοΥΎ νἰγέπθ, γεὺ ψοῦα θαΐ 
5ΠῊΡΙΘ τη ῃ ἴῃ Βρθθοῆ. ὙΠουρΡῊ πον σοτα ἱπαθϑᾶ 
ῬΟΪα ἱπ {ππ αἰνίπεα ἀπα νγοπάθι-ουκίηρ' ΡΟΎΤΟΥ ρσίνθη 
ἔῇθτη Ὀγ {Π6 βανίουν, ἔπον Πδα ποῖτμον ἐπα πον]θαρο 
ΠΟΥ {Π6 ἀδβϑῖτα ἴο γϑργθϑοηῦ {πῸ6 ἐθδοῃΐηρθ οὗ ἐπα 
Μαβῖδυ ἴῃ ρδυβϑιυδβῖνα οὐ γυϊϑεϊς Ἰδηρτιαρο, θαΐ ἐπ νῪ 
πἰϑϑα ον ἐπα ῥρτοοῦ οἵ {με βρίτιὶ οἵ ἀοα ψῃΐοι νγουκεα 
ἢ ἔμθυα, δηα ὅπ6 σγομαου- ουϊκίηρ' ρόνγοὺ οἵ ΟΠ γῖϑὺ 
ΠῚ Οἢ νγὰβ οοπϑατητηαίθα ἐπγουρ ἔπει. Ὑπ5 ὑΠ6Ὺ 
δΔηποιπορα ἐπε Κπον]εᾶρε οὗ Πς Κίπραοτη οἵ Ηδανθη 

1 ΖόΠη. 
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κατήγγελλον τὴν οἰκουμένην, σπουδῆς τῆς περὶ τὸ 
λογογραφεῖν μικρὰν ποιούμενοι, φροντίδα. καὶ 4 
τοῦτ᾽ ἔπραττον ἅτε μείζονι καὶ ὑπὲρ ἄνθρωπον 
ἐξυπηρετούμενοι διακονίᾳ. ὁ γοῦν Παῦλος πάν- 
των ἐν παρασκευῇ λόγων δυνατώτατος νοήμασίν τε 
ἱκανώτατος γεγονώς, οὐ πλέον τῶν βραχυτάτων 
ἐπιστολῶν γραφῇ παραδέδωκεν, καίτοι μυρία γε καὶ 
ἀπόρρητα λέγειν ἔχων, ἅτε τῶν μέχρις οὐρανοῦ 
τρίτου θεωρημάτων ἐπιψαύσας ἐπ᾽ αὐτόν τε τὸν 
θεοπρεπῆ παράδεισον ἀναρπασθεὶς καὶ τῶν ἐκεῖσε 
ῥημάτων ἀρρήτων. ἀξιωθεὶς ἐπακοῦσαι. οὐκ! 
ἄπειροι μὲν οὖν ὑπῆρχον τῶν αὐτῶν καὶ οἱ λοιποὶ 
τοῦ σωτῆρος ἡμῶν φοιτηταί, δώδεκα μὲν ἀπόστολοι, 
ἑβδομήκοντα δὲ μαθηταί, ἄλλοι τε ἐπὶ τούτοις 
μυρίοι" ὅμως δ᾽ οὖν ἐξ ἁπάντων τῶν τοῦ κυρίου 
διατριβῶν ὑπομνήματα Ματθαῖος ἡμῖν καὶ ᾿Ιωάν- 
νης μόνοι καταλελοίπασιν" οὗς καὶ ἐπάναγκες ἐπὶ 
τὴν γραφὴν ἐλθεῖν κατέχει λόγος. Ματθαῖός τεί 
γὰρ πρότερον Ἑβραίοις κηρύξας, ὡς ἤμελλεν καὶ ἐφ᾽ 
ἑτέρους ἰέναι, πατρίῳ γλώττῃ γραφῇ παραδοὺς τὸ 
κατ᾽ αὐτὸν εὐαγγέλιον, τὸ λεῖπον τῇ αὐτοῦ παρουσίᾳ 
τούτοις ἀφ᾽ ὧν ἐστέλλετο, διὰ τῆς γραφῆς ἀπεπλή- 
ρου: ἤδη δὲ Μάρκου καὶ Λουκᾶ τῶν κατ᾽ αὐτοὺς ' 
εὐαγγελίων τὴν ἔκδοσιν πεποιημένων, ᾿Ιωάννην 
φασὶ τὸν πάντα χρόνον ἀγράφῳ κεχρημένον κηρύγ- 
ματι, τέλος καὶ ἐπὶ τὴν γραφὴν ἐλθεῖν τοιᾶσδε χάριν 
αἰτίας. τῶν προαναγραφέντων τριῶν εἰς πάντας 
ἤδη καὶ εἰς αὐτὸν διαδεδομένων, ἀποδέξασθαι μέν 
φασιν, ἀλήθειαν αὐτοῖς ἐπιμαρτυρήσαντα, μόνην δὲ 
ἄρα λείπεσθαι τῇ γραφῇ τὴν περὶ τῶν ἐν πρώτοις 
καὶ κατ᾽ ἀρχὴν τοῦ κηρύγματος ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ 
πεπραγμένων διήγησιν. καὶ ἀληθής γε ὁ λόγος. 
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ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΘΤΟΆΥ, 111. χχιν. 8-8 

ἕο 8}1 {ῃΠ6 νγουἹᾶ ἀπά οαγϑᾶ θαὺ 116 ἔου αὐξεπίϊουι 
ἴο ἐῃεῖν βίγίβ. Απα ἐπῖβ ἐπον ἀϊα ᾿πδβυλιο 5 ὑπὸ ν 
ὙΥΕΥΘ Βουνίηρ' ἃ οὙ ΘΑ οΥ, ΒΌΡΟΥ Πατη8 τ ηἰδίγν. ΤΉιϊ5 
Ῥδα], π6 τηοϑὺ ρον ἢ] οὐὗὨἨ 411 ἴπ ἐπε ργεραναίίομ 
οὗ ἀὐρυτηθηῦ δηα {πΠ6 δἰγοηροβδὺ ΠΙπ]ςου, οοτητηϊ ἐδ 
ἴο νυ ηρ' ΠΟ τογα [πη 5Πογῦ Ἔρ ϑ]6β, ἐπουρὴ Πα Πδά 
ἔθη ἐποιβαπᾶ ἱππεῖ Ὁ]6 ἐπίπρθ ἴο 580, ββείπρ' ἐῃαῦ Π6 
δᾶ τοποῃεβα ἐπε νἱϑίοῃ οὐ ἐπε ἐπϊγᾶ ἤδάνθη, μαᾶ θθθη 

 οδαυρηϊ ὑρ ἴο {πε ἀϊνίπο ραγδαϊβα ἰγ561, ἀμ ννὰβ ὑΠουα 
δυδηΐθα {Π6 Ποαυηρ' οὔ ἸΠ6 8 0]6 σγοσᾶθ. Νοὺ ψεσα {Π6 
Οὔ ΟΥ ΡῈΡ1]5 οὗ οὔν ϑανίουν τὶ πουΐ Ἔχρουίθποα οἵ ἐπ 6 
βᾶτηθ ὑῃίηρβ,--ἰπς ὕνεῖνα Αροβίϊθβ πα ἐμε βενεηΐυ 
αἰβοῖρ]65 ἀπα ἕδη ὑπουβαηα οὐμουβ ἴῃ δἀαϊ οι ἕο ἐπ θυη. 
Ὑοὺ πανευθῃ6 1685 οὗ 811 ἔοβθ ψῆο πα θθθὴ ψ τὶ ἐπα 
Τοτὰ οαἱν Μαιπμον ἀηα 9] 0 Πη Πᾶνε ]θεαβ ἐμαί υθοο!]θο- 
ὑἴοπβ, πα ὑγδαϊοοη 5ὰγ5 ὑπαὺ ἔπδν ἴοοῖκ ἕο νυυϊοηρ ροΥ- 
ἔογοθβ. Μαϊίῃεν παὰ ἢγϑὺ ργθδοῃβα ἴο ἤδργονβ, πα 
ὙγΠΘ6η Πα νγὰβ οη {πε ροϊπὺ οὗ ροΐηρ' ἴο οὐδυβ μ6 ὑγδη8- 
τηϊ θα ἴῃ υυυϊθηρ' ἴῃ 5. παῦνε ἰαηρσιιαρα ὑΠ6 ο5Ρ6] 
ΔΟΘΟΙΪ Πρ το Πἰτηβ 61}, ἀπα ὑΠπ5 ΒΡ] Θα Ὀγ νυϊτηρ ἐπ 6 
Ἰδοῖκ οὗ Ὠΐβ οὐσῃι ρύδϑθποα ἴο ἔποβα ἔτοσὰ ποτὰ ἢ6 νγὰ8 
βεηΐ, ἃπΠα Μαῖκ δηᾶ {μ|κὲ Πδά δἰγθοδαν ρα] }5Πη6α ἐπε 
(05Ρ615 δοοογαΐηρ ἴο ἔποια, θαὺ Ψοἢπ, [Ὁ 15 5814, υ88α 

4}} ὅῃ6. ἐΐτηθ ἃ πηθϑϑᾶρα ψνῃ] ἢ νγὰβ ποὺ νυ θη ἄοννῃ, 
Δα αὖ Ἰαϑὺ ἴοοκ ἴο υυϊηρ ἔου πα ΠΟ] ον ηρ' οαιι86. 
Τῆς ἴῆγθα ρΌΒρε β ν ΐοἢ Πδα ΒΘ θη νυ ἔθη ἄόννη θα ουα 
γος αἰβιυθαϊεα ἕο 41] ἱποϊααίηρ ΒΙτηβ6] ; ἴὐ 15. βαία 
ἐπαῦ ἢ6 ψε]οοτηθα ἔπει ἃπα ἐδϑυ θα ἴο ἐπαὶν ἐσαθῇῃ 
Ῥαυὺ 54 ὑπαὺ ἔπϑυθ νγὰβ ΟὨΪΥ Ἰδοκίηρ ἴο {Π6 παυγαῦνα 
ἐπα δοοουπηῦ οὗ ψῇηῃδῦὺ νὰ ἄοπα Ὀγ ΟΠ γϊδὺ αὖ ἢγϑὺ πὰ 
αὖ ἴῃς Ῥερίπηΐηρ οὗ πε ρυθδοῃίηρ. Τὴ6 βδύουυ ἰβ 
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Μαίῦ.14, 12 

ΜδΑΙΚΊ1, 14 

1λικο 8, 19. 
20 

Φοη 2, 11 

σομ 8, 28. 
24 

ΕΠΘΈΕΒΙΤΞ5 

τοὺς τρεῖς γοῦν εὐαγγελιστὰς συνιδεῖν πάρεστιν 
μόνα τὰ μετὰ τὴν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ᾿Ιωάννου τοῦ 
βαπτιστοῦ κάθειρξιν ἐφ᾽ ἕνα ἐνιαυτὸν πεπραγμένα 

- “- , 3 τ ΠΥ Ὰ 

τῷ σωτῆρι συγγεγραφότας αὐτό τε τοῦτ᾽ ἐπισημη- 
ναμένους κατ᾽ ἀρχὰς τῆς αὐτῶν ἱστορίας: μετὰ 
γοῦν τὴν τεσσαρακονταήμερον νηστείαν καὶ τὸν ἐπὶ 
ταύτῃ πειρασμὸν τὸν χρόνον τῆς ἰδίας γραφῆς ὁ μὲν 

“-“ - ᾿ » 7 , ἕν, 3 ’ὔ 

Ματθαῖος δηλοῖ λέγων “᾿ ἀκούσας δὲ ὅτι ᾿Ιωάννης 
7ὔ 3 ͵ὔ 3) 3 ᾿ “-“ 3 ,ὔ {{ ᾽ 

παρεδόθη, ἀνεχώρησεν ᾿ ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας “εἰς 
Α ,ὔ ᾽) ς δὲ Μ ᾽ὔ « ’ ΓΙ Ἁ δὲ τὴν Τ᾿ αλιλαίαν,᾽ ὁ δὲ Μάρκος ὡσαύτως “᾿ἴ μετὰ δὲ 
Α “-“ ᾽) , {}᾽ ,ὔ ᾽ “-“ τὸ παραδοθῆναι ᾿᾿ φησίν “᾿ ̓ Ιωάννην ἦλθεν ᾿Ιησοῦς 
3 Ἁ 7 7 πα “ ἢ Α » εἰς τὴν Γαλιλαίαν,᾽᾿ καὶ ὁ Λουκᾶς δὲ πρὶν ἄρξασθαι 
“-» “ “ ,ὔ - 

τῶν τοῦ ᾿Ιησοῦ πράξεων, παραπλησίως ἐπιτηρεῖ, 
΄ ς ΝΜ ᾿ « ,ὔ "» ’ὔ φάσκων ὧς ἄρα προσθεὶς “Ηρῴδης οἷς διεπράξατο 

πονηροῖς, “᾿ κατέκλεισε τὸν ᾿Ιωάννην ἐν φυλακῇ. 
παρακληθέντα δὴ οὖν τούτων ἕνεκά φασι τὸν 
ἀπόστολον ᾿Ιωάννην τὸν ὑπὸ τῶν προτέρων εὐαγγε- 
λιστῶν παρασιωπηθέντα χρόνον καὶ τὰ κατὰ τοῦ- 
τον πεπραγμένα τῷ σωτῆρι (ταῦτα δ᾽ ἣν τὰ πρὸ 
τῆς τοῦ βαπτιστοῦ καθείρξεως) τῷ κατ᾽ αὐτὸν 
εὐαγγελίῳ παραδοῦναι, αὐτό τε τοῦτ᾽ ἐπιση- 
μήνασθαι, τοτὲ μὲν φήσαντα “ταύτην ἀρχὴν 
ἐποίησεν τῶν παραδόξων ὁ ᾿Ιησοῦς,᾽ τοτὲ δὲ 
μνημονεύσαντα τοῦ βαπτιστοῦ μεταξὺ τῶν ᾿Ιησοῦ 
πράξεων ὡς ἔτι τότε βαπτίζοντος ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς 
τοῦ Σαλείμ, σαφῶς τε τοῦτο δηλοῦν ἐν τῷ λέγειν 
[] » Ν ᾿ καὶ » ᾽’ὔ ᾽ὔ ᾽ “ἢ ᾽) 

οὔπω γὰρ ἣν ᾿Ιωάννης βεβλημένος εἰς φυλακήν, 
οὐκοῦν ὁ μὲν ᾿Ιωάννης τῇ τοῦ κατ᾽ αὐτὸν εὐαγ- 

,ὔ - Ἁ ’, “ “ 3 ᾿Ὶ 

γελίου γραφῇ τὰ μηδέπω τοῦ βαπτιστοῦ εἰς φυλακὴν 
βεβλημένου πρὸς τοῦ Χριστοῦ πραχθέντα παρα- 
δίδωσιν, οἱ δὲ λοιποὶ τρεῖς εὐαγγελισταὶ τὰ μετὰ 
τὴν εἰς τὸ δεσμωτήριον κάθειρξιν τοῦ βαπτιστοῦ 
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ΕΟΟΙ ΕΒΤΑΒΤΙΟΛΙ, ΗΙΒΤΟΆΥ, ΠΙ. χχιν. 8--19 

ΒΌΓΟΙΥ ἔσι6. Τὸ ἰδ αὖ Ἰδαϑὺ ροββίθ]ς ἔο 566 ἐπαὶ {πὸ 
ἔθγθθ θνδηρο] δὲ το]αύθα ομγ τυ μαὺ ἐπα ϑανίουν ἀἸ4 
ἀατίπρ' ὁη6 γϑαν ἴεν 99 Πη {πὸ Βαρεϊδὲ μα θδθπ ρυΐ 
ἴῃ Ῥυίβοη ἃπα ἐπαὺ ὑμον βιαύθβα ἐπῖβ αὖ ὑπ θερίπηΐηρ 
Οὗ πεῖν πυγαϊϊνθ. Αὖ ΔΠΥ ταΐβ, δε ἐμ8 ἔουτγ 
αἀαγβ᾽ ἔαβῦ, ἀπ ἐπθ ἐειηρίαϊίοη ΠΟ [Ο]Π]ονγεᾶ 
Μαΐμονν χϑϑ ἐπ6 ἐΐϊπηβ ἀθβου θα ἴῃ Πΐβ οὐτὶ υυὶεϊηρ 
ὈΥ 5βαγίῃρ ὑπαὶ ““πδαγίηρ ὑπαῦ 9 Παᾶᾷ Ὀδθθῃ 
Ὀοίγαγοά, Πα γα γθαΐθα ᾿ ἔτοσα {8868 “΄ ἰηΐο Ο41166.᾿ 
Βιμ]αυν ΜΑΙ 5αγ8, “ ἀπα δἴτου Φόοπ γγὰβ θεϊγαγοα 
δεϑὰβ οατηθ ᾿ηΐο 4116 6. Απᾶ [μ|κ6, ἴοο, τηδκαβ 8 

Β' τ] ν Οὐ βουναίϊίου Ρεΐογε Ῥαρὶπηΐπρ ὑπῸ δοὶβ οὗ 
Φεθὰβ βαγίηρ' ὑπαὺ Ηδτοᾶ δαᾶβα ἴο {πε εν] ἀθεᾶβ 
γΒΙοἢ ἢ6 Πδα ἄοπα ὈῪ ““ 5ῃυξείπρ' ἅρ ΨΦοἢπ ἴῃ ρῥυΐίβοη. 
ΤΉΘΥ 58 Υ δοοογαϊ πρὶν ὑπαὺ ον ἐΠῖ5 σθάβοπ ἐπα ἀροβϑίϊο 
ΨΦοθη νγᾶ8 δϑὶςβα ἴο γοϊαΐα ἴῃ Ηΐβ οὐντι ρΡΌΒΡΕ] {πῸ ρεγίοα 
Ῥᾶββθα οὐϑὺ ἴῃ 5|]6πο6 ὈΥ {Π|π ἔουτηου ονδηρο]δῦβ θα 
ἐῃ6 ἐῃίηρβ ἄοπα ἀυγίηρ 1 Ὀγ {πε ϑανίουν ({παὺ 15 ἴο 
88, ἵπ6 δνεηΐβ θεΐοταε ὑπθ6 ἱπυρυϊθοητηθη οὐ ἐπε 
Βαρ θ᾽), ἀπὰ ἐῃμαῦ ἢ ἱπαϊφαϊθα ἐπῖ8 δ οπα ἐΐπαθ ὈΥῪ 
βαγίηρ,, “ὑΠἰ5 θερὶ πηΐηρ οὗ πΐγϑο]θ5 αἰ «6505,᾿ αὖ 

διαοῦμου ὈΥ τηθηἰοηΐηρ ἐῃ6 Βαρ ϊδὺ ἴῃ ἐπα τηϊάϑὲ οὗ 
ὑπ6 δοὺβ οὗ Ψ}6βϑ8 88 αὖ ὑπαὶ {ΐτηβ 5.1} βαρ ϊχίηρ δ 
ΑΘΠΟΙ ΠΘΔΥ 5416 πὶ, ἃπα ὑἐπαὺ Π6 τηᾶῖκα5 ἐπηῖ5 ρ]αίη ὈῪ 

βαυίηρ, “1ῸΥ ΦοΠη νγὰβ ποὺ γαεὺ οδϑὺ ἰηΐο ρυΐίβοπ.᾿ 
ΤῊὰ5 Φοῆπ ἴῃ ἐπα οουτβε οἱ Πὶβ ρΌΒΡΕΙ γοϊαΐεβ νυ μδῦ 
ΟΠ γῖιδὺ αἱα Ὀεΐογα πεῸ Βαρύϊϑι μαᾶ θεϑη ὑμτονι ἰπΐο 
Ῥυΐβοη, θαὺ {ῃ6 οὐποὺ ἔσθ δνδηρο]δὺβ πδυταῖθ ὍΠ6 
δνθηΐβ δέου. ὑπ6 ἱτηρυϊβοππηθηῦ οὗ ἐῃς Βαρίϊε5ι. 1 
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Τ1ΚΘῚ,1-4 

ἘΠΒΕΒΙΠ 5. 

΄ Ἁ 3 ᾿ 3 Ἃ ΄ μνημονεύουσιν: οἷς καὶ ἐπιστήσαντι οὐκέτ᾽ ἂν] 
δόξαι διαφωνεῖν ἀλλήλοις τὰ εὐαγγέλια τῷ τὸ μὲν 
κατὰ ᾿Ιωάννην τὰ πρῶτα τῶν τοῦ Χριστοῦ πράξεων 
περιέχειν, τὰ δὲ λοιπὰ τὴν ἐπὶ τέλει τοῦ χρόνου 
αὐτῷ γεγενημένην ἱστορίαν: εἰκότως δ᾽ οὖν τὴν μὲν 
τῆς σαρκὸς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν γενεαλογίαν ἅτε 
Ματθαίῳ καὶ Λουκᾷ προγραφεῖσαν ἀποσιωπῆσαι 

Α 3 7 “ , , 3 ’ὔ «ς ἍἋ 

τὸν ᾿Ιωάννην, τῆς δὲ θεολογίας ἀπάρξασθαι ὡς ἂν 
αὐτῷ πρὸς τοῦ θείου πνεύματος οἷα κρείττονι 
παραπεφυλαγμένης. 
Ταῦτα μὲν οὖν ἡμῖν περὶ τῆς τοῦ κατὰ ̓ Ιωάννην 

εὐαγγελίου γραφῆς εἰρήσθω, καὶ τῆς κατὰ Μάρκον 
ἑ ἡ γενομένη αὐτία ἐν τοῖς πρόσθεν ἡ ἡμῖν δεὸ ἦλωται" 

ὁ δὲ Λουκᾶς ἀρχόμενος καὶ αὐτὸς τοῦ κατ αὐτὸν 
συγγράμματος τὴν αἰτίαν προύθηκεν δι᾿ ἣν πεποίηται 
τὴν σύνταξιν, δηλῶν ὡς ἄρα πολλῶν καὶ ἄλλων 
προπετέστερον ἐπιτετηδευκότων διήγησιν ποιήσα- 
σθαι ὧν αὐτὸς πεπληροφόρητο λόγων, ἀναγκαίως 
ἀπαλλάττων ἡμᾶς τῆς περὶ τοὺς ἄλλους ἀμφηρίστου 
ὑπολήψεως, τὸν ἀσφαλῆ λόγον ὧν αὐτὸς ἱκανῶς τὴν 
ἀλήθειαν κατειλήφει ἐκ τῆς ἅμα Παύλῳ συνουσίας 
τε καὶ διατριβῆς καὶ τῆς τῶν λοιπῶν ἀποστόλων 
ὁμιλίας ὠφελημένος, διὰ τοῦ ἰδίου παρέδωκεν 
εὐαγγελίου. καὶ ταῦτα μὲν ἡμεῖς περὶ τούτων" 
οἰκειότερον δὲ κατὰ καιρὸν διὰ τῆς τῶν ἀρχαίων 
παραθέσεως τὰ καὶ τοῖς ἄλλοις περὶ αὐτῶν εἰρημένα 
πειρασόμεθα δηλῶσαι. 
Τῶν δὲ ᾿Ιωάννου γραμμάτων πρὸς τῷ εὐαγγελίῳ 

καὶ ἡ προτέρα τῶν ἐπιστολῶν παρά τε τοῖς νῦν καὶ 
τοῖς ἔτ᾽ ἀρχαίοις ἀναμφίλεκτος ὡμολόγηται, ἀντιλέ- 
γονται δὲ αἱ λοιπαὶ δύο, τῆς δ᾽ ᾿Αποκαλύψεως εἰς 
“ἃ ΤῊδ δχϑδοῖ τηδαηΐπρ οὗ ἐπα νογὰ ἴῃ [μιϊτε᾽β ργείαοθ νγαϑ 
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ἘΟΟΙΕΒΙΑΘΤΊΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, 111. χχιν. 138-18 

ἐπῖ5. Β6 ἀπάουβίοοα ἐπα φοβρϑὶς. πὸ Ἰοῆρ᾽Υ' ἄρρθδν ἴο 
αἴβαρτθθ, θβοαιβα ὑπαῦ δοοογαϊπο ἴο «οῃη οοπίαϊπβ 
ἐπε ἤνϑ οὗ ὑπῸ δοὺβ οἵ ΟΠ γίϑὺ δπα {πΠῸ6 οὐποιβ ὑπὸ 
παγταῖνα οὗ ψνῃαῦ ἢς αἷα δὲ {π6 επὰ οἵ ἐπε ρειϊοά, 
8Δηα 10 Ψ}11] 5θαῖη ῬγΌΡΑΡ]Ὲ ὑπαὶ 90 ἢπ ραββθα ονεῦ 
Π6 σ᾿ ΠΘΔΙΟΡῪ οὗ οὔῦ ϑανίουσ δοοουαϊηρ ἕο {Π6 ἤδβῃ, 
Ὀθοδιιβα 1 Βαα θ6ϑη δἰγεδαν υυϊξίεη ουὐ ὈγΥ Μαϊπεν 
8 Πα Τλικθ, ἀπα θερᾶη σἱἢ {πΠῸ ἀδβουϊρίίοι οὐ ἢΐ8 
αἰντηϊν βίποα {Π|5 μαα θθθη γεβογνεα ἔου Πΐπη ὈῪ {πῸ 
Τλινίπα ϑρι τὶ ἃ5 ἴῸΥ ὁπα συδαῦθι ἔμδη ἐπου. 

ΤῊΣ ἀθονε πιϑὲ ϑαῇῆος τι5 οοποοσηΐηρ ὑΠ6 τυ ϊηρ' 
οὗ τῃ6 ΟΘο8ρ61] δοοογαϊηρ' ἰο ΨΦοἢπ, ἀπ πε οαυδε ἴον 
ὑμαῦ δοοογαϊηρ ἴο Μδυκ πᾶβ θβθὴ δχρ]αϊπθα ἀρονα. 
Ταῖκα Πἰπη56}} αὖ [πη θερίπηΐηρ' οὗ Πΐ5 ἐγθαϊίβε ργεῖχε 
8. δοοοπηΐ οὗὨ {πΠ6 οδιϑα Ὁ. ΠΟ Πα Πδα τηδᾶδ ἢΐ5 
οοιηρ αἰ ίομ, Ἔχρ]αἰϊπίηρ ἐπαὺ ν 116 τηδην οὐποβ μδά 
βοιηθυῃαῦ γΆ5ῃ]}Υ αὐξεπηρἐθα ἴο τᾶ Κα ἃ πδυγδίϊνα οὐ ἐπα 
ἐῃΐηρϑ οἵ νυ βίο ἢς Πα Ὠἰτηβ6}} {111 Κπον]εάρα, Πα εὶς 
ΟὈΠ ρα ἴο γο]θ 86 τι5 ἔγοσα πε ἀουθ  α] ργοροβί οηβ οὗ 
{Π6 οὐποὺβ πα τϑ]α θα ἴῃ ἢἷβ οὐγῃ φΌΒΡΕΙ {π6 δοουγαΐα 
δοοοπηΐ οὗὁἩ ἐπα ἐπίηρϑ οὗ νυῃίοη μα Πα Πἰπη561} ἤστην 
Ἰδασηὺ πα ἐσατῃ ἔγότη ἷβ ργοῆίαθ]ς ᾿πϑογοουγβα ἀπά 
{ἴθ ἢ Ῥδὰ] δπα ἢἷβ οοηνογυβϑαίίοι υυἱῦἢ ὑπὸ οΥΠΟΥ 
Δροβέϊοβ. ΤῊϊ5 τυϑὺ 5 ΕΠἧ δ τι5 ῸΥ ὑπὸ ργεβεπὲ, Βαϊ 
αὖ Π6 ῬΙΌΡΕΟΥ ἐΐπηθ γα νν1}} ἐπάθανουυ ἕο Ἔχρ] απ ὈΥ 
οἰϊαύοη ἔχου ἐῃθ ἃποίθηΐβ ψπᾶῦ Πα ῬΘ θη 5814 ὁἢ 
{Π6 ροϊπῦ Ὀγ οὐπουβ. 
ς ΟΥ̓ ἴδε υυἱθίηρο οὗ Φοῃη ἴῃ δααϊ οι ἕο ἐπε φΌΒΡ6] 
ἐπ ἢγϑὲ οἵ μἷβ. δρίϑεϊεβ. πὰ θθθη δοοδερίθα ψπουῦ 
ΘΟΠ ΤΟΨΟΥΒΥ ΟΥ̓ δηοίθηΐβ ἃ Πα τηοάθυπβ ΑΠ1κ6 Ραΐ {Π6 
οὐμου ὕνο ἃγα ἀἰβραίεά, ἀπά δ5 ἐο {πῸ Βανεϊδίίοη ἐποτα 

ῬΙΌΡΔΌΙΪν 85 οὔβοισα 'π ἐπα ἔουστ σθηξαγν 5 ᾿ξ 18 ἴο πϑ: Ὀαΐ 
ἔμπα ““Πἰτηθ6 1 ἴῃ της τσοὶ βθαπηβ ἴο πηρ]ν ἐπαὲ ἘλΙΒΘΌ τι5 
ἐπουρηὶ ἐμαὶ Γλικα τγὰβ σοηἰγαβεϊηρ; Ηἷ5 οὐνη “[1]} Κπον- 
Ἰεᾶρε στ ἐπα ἱπιρογξεςς εἴοτίβ οὗ Πἷβ Ῥγεάθοθββουβ. 
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ἘΠΒΈΒΙ 

ἑκάτερον ἔτι νῦν παρὰ τοῖς πολλοῖς περιέλκεται ἡ 
δόξα. ὁμοίως γε μὴν ἐκ τῆς τῶν ἀρχαίων μαρτυ- 
ρίας ἐν οἰκείῳ καιρῷ τὴν ἐπίκρισιν δέξεται 
καὶ αὐτή. 
ΧΧΥ. Βύλογον δ᾽ ἐνταῦθα γενομένους ἀνακε- 

φαλαιώσασθαι τὰς δηλωθείσας τῆς καινῆς διαθήκης 
γραφάς. καὶ δὴ τακτέον ἐν πρώτοις τὴν ἁγίαν τῶν 
εὐαγγελίων τετρακτύν, οἷς ἕπεται ἡ τῶν. Πράξεων 
τῶν ἀποστόλων γραφή: μετὰ δὲ ταύτην τὰς Παύλου 
καταλεκτέον ἐπιστολάς, αἷς ἑξῆς τὴν φερομένην. 
᾿Ιωάννου προτέραν καὶ ὁμοίως τὴν Πέτρου κυρω- 
τέον ἐπιστολήν: ἐπὶ τούτοις τακτέον, εἴ γε φανείη, 
τὴν ᾿Αποκάλυψιν ᾿Ιωάννου, περὶ ἧς τὰ δόξαντα κατὰ 
καιρὸν ἐκθησόμεθα. καὶ ταῦτα μὲν ἐν ὁμολογου- 
μένοις" τῶν δ᾽ ἀντιλεγομένων, γνωρίμων δ᾽ οὖν. 
ὅμως τοῖς πολλοῖς, ἡ λεγομένη ᾿Ιακώβου φέρεται 
καὶ ἡ ̓ Ιούδα ἣ τε Πέτρου δευτέρα ἐπιστολὴ καὶ ἡ 
ὀνομαζομένη δευτέρα καὶ τρίτη ᾿Ιωάννου, εἴτε τοῦ 
εὐαγγελιστοῦ τυγχάνουσαι εἴτε καὶ ἑτέρου ὁμωνύ- 
μου ἐκείνῳ. ᾿ἐν τοῖς νόθοις ̓ κατατετάχθω καὶ τῶν 
Παύλου Πράξεων ἡ ἡ γραφὴ ὅ τε λεγόμενος Ποιμὴν 
καὶ ἡ ᾿Αποκάλυψις Πέτρου καὶ πρὸς τούτοις ἡ 
φερομένη Βαρναβᾷ ἐπιστολὴ καὶ τῶν ἀποστόλων αἱ 
λεγόμεναι Διδαχαὶ ἔτι τε, ὡς ἔφην, ἡ ᾿Ιωάννου 
᾿Αποκάλυψις, εἰ φανείη: ἣν τινες, ὡς ἔφην, ἀθε- 
τοῦσιν, ἕτεροι δὲ ἐγκρίνουσιν τοῖς ὁμολογουμένοις. 
ἤδη δ᾽ ἐν τούτοις τινὲς καὶ τὸ καθ᾽ 'Ἑβραίους 
εὐαγγέλιον κατέλεξαν, ᾧ μάλιστα “Ἑβραίων οἱ τὸν 
Χριστὸν παραδεξάμενοι χαίρουσιν. ταῦτα 
πάντα τῶν ἀντιλεγομένων ἃ ἂν εἴη, ἀναγκαίως δὲ καὶ 
τούτων ὅμως τὸν “κατάλογον πεποιήμεθα, διακρί- 
νοντες τάς τε κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν παράδοσιν 
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Πᾶν θθθὴ τηϑηῦ δανοοαίθβ οὗ εἰσηου ορίπίοη ἀρ ἴο 
π6 ργθϑοηῦ. ΤΠΐ5, ἴοος 588}} Β6 βἰγμα ]αυν ΠΙὰβ ταθα 
Ὀγ αυοξαὐίοπδ ἔγοστα ἐπ ἃποίθηΐβ δὖ [Π6 ῬΥΌΡΕΥῚ {{πη|6. 
ΧΧΥ. Αὖὐ {μ15 ροϊπὺ 1Ὁ 566 πὴ8 ΤΘΆΒΟΠΔ0]6 ἴο βυτη- 

τηδτῖσε ἔπΠ6 υυϊτπρθ οὗ πὲ Νὰ Τ᾽ δδίατηθηῦ ΒΟ ἢ 
Ὦανε Ῥδθθὴ αποϊεα. ἴῃ {π6 ἢγβϑὺ ρΙαοαε βῃου]α 6 
Ῥαΐ ἐπε Βοὶγν ἐεἰγδα οὗ ἔῃ οβρεὶβ. Τὸ ὑπδπὶ ἔΌ]]ονν5 
ἐπα υυϊτηρ' οὐ ἐπε Αοἰβ οὗ ἐπε Αροβίϊεβ. Αὔξεσν ὑΠ15 
5Που]α θ6 γτϑοκοπθα {πὸ ΕἸ ρ βυ]65 οἵ Ῥαὰ]. ἘῸ]]ονὶπρ' 
ἔπϑῖη ὑπὸ ΕἸρίβυ]ε οἵ Ψόομη ςα]] δα ὑπ ἢνβῦ, πα ἴῃ ἐπα 
βᾶτηθ ὙὙΑΥ 5Που]α 6 τϑοορπῖσοα ὑπῸ Εἰ 5016 οἵ Ρεῖοσ. 
Ιη «αἀάϊ οι ἴο {μ656 5βῃου]ὰ θὲ ρυΐ, 1 1 5βϑῖὰ ἀδβίν- 
416, π6 Βδνεϊαϊίοη οἵ Φόομπ, {π6 ἀυρατηθηῦβ ΘΟ ΟΘΤ- 
ἴηρ ΠΟ γα ΜΠ] Ἔχρουπα δὖ ῃ6 ῬΙΌΡΟΙ ἐϊπη6. 
ΤΉΘθ6. Ῥεϊοηρ ἰο ἐπε Βεοορηῖσεα Βοοκβ. Οὗ {ῃ6 
Ὀἰβραϊεα Βοοῖκβ ψῃΐοἢ ἀγα πονουῃθ]θθα Κπονῃ ἴο 
τηοϑὺ διθ {πΠ6 ΕἸ ρ βι]6 οδ δα οὗ απιθβ, ἐπαὺ οἵ πα6, 
{6 βϑθοοπᾷ Εἰ ρἰβϑὲ]ς οὗ Ρεῦευ, δπᾶ {πε 850-60 4164 ββοομα 
δια ἐπϊγα Εἰρ βι]65. οὗ Φόοῆπ ψῃ ἢ τὰν 6 ὑπ6 ψουκ 
οὗ 16 δνδηρο! ἰθὺ οὐ οὗ βοτηβ οὔμου στ ὑπ 6 βδπὴ6 
πδῖηθ. Ατποηρ ὑπ6 ὈοΟΚΒ ψΠοῆ ἀγα ποῦ ρεπαΐπα 
τησϑὺ θ6 τϑοκοπρᾶ ἐπε Αςὺϑ οἵ Ρδα], π6 σνουκ ἐπε ]εα 
ἐπε Θμερμοντά, π6ὸ Αροοδαῖίγρβε οἵ Ῥεῖΐοι, πᾶ ἴῃ 
αἀάαϊείοι το ἔμοια ὑπῸ Ἰο τον οδ]]6 οὗ Βαυπαθαβ ἀπα ἐπα 
50-ο4168 Τεδομίηρβ οὔ ἐπ Αροβῦϊεβ. Απα ἴῃ δααϊξΐοῃ, 
ἃ5 1 3614, {π6 Βονοϊαϊίοι οἵ 9 0Ππ, 1 ὉΠ15 νίθνν ρσανδῖ!. 
ἘῸΥ, ἃ5 1 54, βοῖὴς τεϊθοὺῦ 10, θα οὐμοὺβ σουηὺ 1Ὁ 
διθοπρ ἔπε Βεοορπίσεα Βοοῖκβ. ϑοιηθ πᾶνβ 8150 
οουηξοα ἐπε ΟΘΌΒρ6] δοοογαΐϊηρ ἴο πΠ6 Ηδθθγθνβ ἴῃ 
γΠΙοἢ ἐποβα οὔ ὑπὸ Ηθθτεννβ πὸ Πᾶνα δοοθριβα Οἢγβὺ 
[8 Κα ἃ βρβοίδὶ ρβαβιισθ. Τῆθβα ψοι]α 8}} θεϊοηρ ἴο 
{π6 ἀἰδβραϊεα θοοκ5, θαῦ να μᾶνθ πθνθυθῃθ 685. ὈΘ ΘΠ 
ΟὈ] ρα ἴο πιᾶκο ἃ ᾿ι5ὺ οὔ ἐπεπα, ἀἰβυϊπρυ θη ΐηρ᾽ θαύνγθθη 
ἔποβα ψυϊηρα ψ ῃΙοΟἢ, δοοογᾶϊπρ το τῃ6 ἰγδαϊ οη οὗ 
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ἘΠΘΕΒΙΓΙ 

ἀληθεῖς καὶ ἀπλάστους καὶ ἀνωμολογημένας γραφὰς 
καὶ τὰς ἄλλως παρὰ ταύτας, οὐκ ἐνδιαθήκους μὲν 
ἀλλὰ καὶ ἀντιλεγομένας, ὅμως δὲ παρὰ πλείστοις 
τῶν᾽ ἐκκλησιαστικῶν γινωσκομένας, ἵν᾽ εἰδέναι 
ἔχοιμεν αὐτάς τε ταύτας καὶ τὰς ὀνόματι τῶν 
ἀποστόλων πρὸς τῶν αἱρετικῶν προφερομένας ἢ ἤτοι 
ὡς “Πέτρου καὶ Θωμᾶ καὶ Ματθία ἢ καί τινων ̓ παρὰ 
τούτους ἄλλων εὐαγγέλια “περιεχούσας ἢ ὡς 
᾿Ανδρέου καὶ ̓ Ιωάννου καὶ τῶν ἄλλων “ἀποστόλων 
πράξεις. ὧν οὐδὲν οὐδαμῶς ἐν συγγράμματι τῶν 
κατὰ τὰς διαδοχὰς ἐκκλησιαστικῶν τις ἀνὴρ εἰς 
μνήμην ἀγαγεῖν ἠξίωσεν, “πόρρω δέ που καὶ ὁ τῆς ἢ 
ράσεως παρὰ τὸ ἦθος τὸ ἀποστολικὸν ἐναλλάττει 

χαρακτήρ, ἥ τε γνώμη καὶ ἡ τῶν ἐν αὐτοῖς φερο- 
μένων προαίρεσις πλεῖστον ὅσον τῆς ἀληθοῦς 
ὀρθοδοξίας ἀπάδουσα, ὅτι δὴ αἱρετικῶν ἀνδρῶν 
ἀναπλάσματα τυγχάνει, σαφῶς παρίστησιν: ὅθεν 
οὐδ᾽ ἐν νόθοις αὐτὰ κατατακτέον, ἀλλ᾽ ὡς ἄτοπα 
πάντῃ καὶ δυσσεβῆ παραιτητέον. 

ἴτθῃ. 1, 38,5 ΧΧΨΙ, Ἴωμεν δὴ λοιπὸν καὶ ἐπὶ τὴν ἑξῆς 
ἱστορίαν. Σίμωνα τὸν μάγον Μένανδρος διαδεξά- 
μενος, ὅπλον δεύτερον οὐ χεῖρον τοῦ προτέρου τῆς 
διαβολικῆς ἐ ἐνεργείας ἀποδείκνυται τὸν τρόπον. ἦν 
καὶ οὗτος Σαμαρεύς, εἰς ἄκρον δὲ γοητείας οὐκ 
ἔλαττον τοῦ διδασκάλου προελθών, μείζοσιν ἐπιδαψι- 
λεύεται τερατολογίαις, ἑαυτὸν μὲν ὡς ἄρα εἴη, 
λέγων, ὁ “σωτὴρ ἐπὶ τῇ τῶν ἀνθρώπων ἄνωθέν 
ποθεν ἐξ ἀοράτων αἰώνων ἀπεσταλμένος σωτηρίᾳ, 
διδάσκων δὲ μὴ ἄλλως δύνασθαί τινα καὶ αὐτῶν τῶν 3 
κοσμοποιῶν ἀγγέλων περιγενήσεσθαι, μὴ πρότερον 
διὰ τῆς πρὸς αὐτοῦ παραδιδομένης μαγικῆς ἐμπει- 
ρίας ἀχθέντα καὶ διὰ τοῦ μεταδιδομένου πρὸς αὐτοῦ 
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ἔπ6. ΟΠυτΟΝ, ἀγα ἔσθ, σαπαΐηθ, ἃπα γϑοορηϊζεα, δηά 
ἐῆοβθ ψνῃῖ ἢ αἰου ἔγτοσὰ ἔπθπὰ ἴῃ ἐπδὲ ὑΠῸν ἃγα ποὺ 
αποηΐοδὶ θυὺ αἰδραΐεα, γεὺ πανθυΐῃθ]θβ5 τα ΚΟΤῈ 
ἴο τηοβὺ οὗ {πες νυυτουθ οὗ τη6 Ομύυγοῃ, ἴῃ ογάσου ἐμαὶ 
γψγ6 τηϊρῃῦ Κπονν ὑῃθπὶ πα πε υυϊθηρθ ῃοἢ ἅττα 

ΟΡυΐ ουννατα ὈγΥ Πογϑύϊοβ ὉΠάῸΥ {π6 πϑῖηα οὗ {πὸ 
 δΡοβύ]65 οοηἰαϊηϊηρ' σΌΒΡ 65. 50 ἢ ἃ5 ὑποβα οἵ Ρεῖοσ, 
δα ΤΠοῖηδβ, ἀηα Μανϊαβ, ἀπα βοῖὴθ οὔμοὺθ θεϑίᾶθρ, 
ΟΥ Αοἷβ βιιοἢ ἃ5 ἔποβα οὗ πάγον δπα Ψ90Π}π ἀπᾶ {πὸ 
ΟΥΠΟΥ ἃροβὶεβ. ΤῸ ποπα οὗ ἔμεβε μᾶβ ΔὴγῪὺ ψ0 
Βεϊοηρσοα ἴο ἐπε βϑυοοοθθϑίοη οὗ ἔπ6 οὐὐδβοάοχ ὄἜνοὺ 
ὑπουρηὺ τ τὶρηῦ ἴο γϑίου ἰπ ἢἷ5. νυ ηρο. Μοτε- 
νου, ὑπ6 ἐγρε οἵ Ῥῃγαβθο] ορῪ αἰ ουβ ἔγοτὴ ἀροβίο!ς 
δίγίθ, δἂπαὰ ἐῃμθ ορίπίοη πα ἐδπάθπου οἵ ἐπμεὶγ 
οοηὐοηΐβ 15. ψ] Δ 6]Ὺ αἰββοπαπὺ ἔγοση ἔσθ οὐὐποάοχυ 
Δα ΟἸΘΑΥΥ 5πον8 ὑπαῦὺ ὑῃθν ἃ {με ἔουρευῖθβ οἵ 
Βογοίϊοβ. ὍΠΟΥ οὐρπῦ, ὑπογθίοσθ, ἴο θ6 τϑοκοπϑᾶ 
ποῦ δνθη διηοηρ ΒρΡυΣΟι5 ὈΟΟΪ5. θαὺ 5Παπηθα ἃ 
αἰϊοροῦπου τ] Κοα πα ᾿πηρίοιβ. 

ΧΧΥῚ. Τιδὐ 5 πον οομεΐϊπαδ πο παυγαϊνο. Μεη- 
ΔΉΘΟΥ ϑαοοσοαάδα σηοη Μᾶριβ ἂπα ϑῃονθα Πἰτηβοὶ 
ἃ5. ἃ ψγεᾶροη οὗ {πΠῸ ἀδν}]}5 ρονγοὺ ποὺ ἱπουίου ἕο ἢΐ5 

᾿ Ῥγϑάθοθβοσ. Ηδ, ἴοο, νγὰβ ἃ ϑδιηδυδη, ΡΥΟΡΎΘ556α 
ἴο ἐπε Πίρηοθὺ ροϊπὺ οἵ βούοευυ ποὺ 1655 ὑπδῃ ἢϊδ 
τηδϑίθυ, ἀπ Δθουπαθα ἴῃ ρυθαῦου νόοπάθυβ. Ηδ 5814 
οὗ Πίτηβ6 1} ἐπαῦ 6 ννὰβ ὅπ6 βανίουῦ γγηο Ππαα 6 θη βεηΐ 
ἔγοσὰ ἀθονα ἔου ἐπ βαϊναίίοη οἵ θη ἔγο ἰῃν!β 0} ]6 
ΔΟΘΟΙΒ' ἀηα ἐδιρηῦ ὑἐπαῦ πὸ οπ6, ποὺ Ἔνεη οὗ {πε 
ΔΏΡ 615 ψη0 τηδαθ ἔπε νου], σου] βϑυγνίνα ὑ 1685 
ὕπου ψγογα ἢγϑὺ τοβουθα Τῃγουρἢ {Π6 πηᾶρὶο ἀσὺ νηΐ ἢ 
ψγ͵β ὑγδηβυηϊ θα ὈΥ Πΐτη ἀπα ὑμγοὰρῊ {π6 Ῥαρύϊβηη 

1 ΤῊς Οτεοὶς ψοτά Του} }ν τηθαη5 “ ἀρο,᾽ Ὀὺὲ ἰπ δοοἸοϑὶ- 
αϑιϊοαὶ Οσθοῖκς 15 Βοπηθ Π|68 τι5εα, ἃ5. ΠΟΘ, οὗ ἔπ6 βρευπαίαγαὶ 

᾿ Βεΐηρβ ψΠῸ ἕοστη ρατὶ οὗ (ὐποβίϊς ἐμθοϊορυ. 
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ΕΌΒΕΒΙῸΒ 

βαπτίσματος, οὗ τοὺς καταξιουμένους ἀθανασίαν 
ἀΐδιον ἐν αὐτῷ τούτῳ μεθέξειν τῷ βίῳ, μηκέτι 
θνήσκοντας, αὐτοῦ δὲ παραμένοντας εἰς τὸ ἀεὶ 
ἀγήρως τινὰς καὶ ἀθανάτους ἐσομένους. ταῦτα 
μὲν οὖν καὶ ἐκ τῶν Ἑϊρηναίου διαγνῶναι ῥάδιον" 
καὶ ὁ ̓ Ἰουστῖνος δὲ κατὰ τὸ αὐτὸ τοῦ Σίμωνος μνη-: 
μονεύσας, καὶ τὴν περὶ τούτοι: διήγησιν ἐπιφέρει, 
λέγων: Ἵ Μένανδρον δέ τινα καὶ αὐτὸν Σαμαρέα, 
τὸν ἀπὸ κώμης ζαπαρατταίας, γενόμενον μαθητὴν 
τοῦ Σίμωνος, οἰστρηθέντα καὶ αὐτὸν ὑπὸ τῶν 
δαιμόνων καὶ ἐν ᾿Αντιοχείᾳ γενόμενον, πολλοὺς 
ἐξαπατῆσαι διὰ μαγικῆς τέχνης οἴδαμεν: ὃς καὶ 
τοὺς αὐτῷ ἑπομένους ὡς μὴ ἀποθνήσκοιεν, ἔπεισεν, 
καὶ νῦν τινές εἰσιν, ἀπ᾿ ἐκείνου τοῦτο ὁμολογοῦντες.᾽᾿ 
Ἦν δ᾽ ἄρα διαβολικῆς ἐνεργείας διὰ τοιῶνδε. 

γοήτων τὴν Χριστιανῶν προσηγορίαν ὑποδυομένων 
τὸ μέγα τῆς θεοσεβείας μυστήριον ἐπὶ μαγείᾳ σπου- 
δάσαι διαβαλεῖν διασῦραί τε δι᾽ αὐτῶν τὰ περὶ ψυχῆς 
ἀθανασίας καὶ νεκρῶν ἀναστάσεως ἐκκλησιαστικὰ 
δόγματα. ἀλλ᾽ οὗτοι μὲν τούτους σωτῆρας ἐπι- 
γραψάμενοι τῆς ἀληθοῦς ἀποπεπτώκασιν ἐλπίδος: 
ΧΧΥΊΤΙ. ἄλλους δ᾽ ὁ πονηρὸς δαίμων, τῆς περὶ τὸν 
Χριστὸν τοῦ θεοῦ διαθέσεως ἀδυνατῶν ἐκσεῖσαι, 
θατεραλήπτους εὑρὼν ἐσφετερίζετο" ᾿Εβιωναίους 
τούτους οἰκείως ἐπεφήμιζον οἱ πρῶτοι, πτωχῶς καὶ 
ταπεινῶς τὰ περὶ τοῦ Χριστοῦ “δοξάζοντας. λιτὸν : ; 
μὲν γὰρ αὐτὸν καὶ κοινὸν ἡγοῦντο, κατὰ προκοπὴν 
ἤθους αὐτὸ μόνον ἄνθρωπον δεδικαιωμένον ἐξ ἀνδρός 
τε κοινωνίας καὶ τῆς Μαρίας γεγεννημένον" δεῖν δὲ 
πάντως αὐτοῖς τῆς νομικῆς θρῃσκείας ὡς μὴ ἂν διὰ 
μόνης τῆς εἰς τὸν Χριστὸν πίστεως καὶ τοῦ κατ᾽ 
αὐτὴν βίου σωθησομένοις. ἄλλοι δὲ παρὰ τού-: 
4600 



ἘΘΟΙ,ΒΙΑΘΤΊΟΑΙ, ΗΙΘΤΟΆΥ, 11]. χχυι. 9---- χχνιι. 8 

γῇ οἢ Π6 ἀο]νογεά, ἔου. ἐποθα ῃῸ ὑγοῦθ νοπορϑαϊοα 
ἰδ που] ομίαϊπ ἃ 5μᾶγθ οὔ δἴδυμαὶ ἱτηπηογία! γ ἱπ 
ἐπιῖ5 {Π|6 1056], τὸ ἸοηροΥ σπουδαὶ] Ραΐ τϑιηδίηϊπρ ΠούῈ, 
ἀδούϊηθα ἴο δνου]αβίϊπρ ἃπα ἀρθ]θθθ ἱπιππογ δ! νυ. 
ΤῊΙΒ ροϊπηὺ οδῃ 1850 6 θα βὴγ βύπαϊθα ἔγοτη ἐπ υυπρ8 
ΟΥ̓ Ιτϑπᾶθιβ. «πβεϊπ, ἴοο, ἴῃ {Π6 βᾶπιθ ψ8Υὺ αἴδοσ 
τηθηὐοηΐηρ' ϑίτηοη οοη ίπιι65. ἢΐ8 δοοοιπηΐ οὗ Πΐτη ὈΥ͂ 
βαυϊηρ,, “Ὁ ὲ αἷθο Κπονν ἐπαὲ ἃ οουϊαΐϊπ Μαπδπαςου, 
ὙΠΟ 4150 νγὰ8 ἃ ϑδγηδυῖίδῃ ἔγόοτα {πε νΠ]Π]ὰρα οὗ Οαρατγαῦ- 

 ἔαθδ, ὈδοδΙη6 ἃ αἸ5ο1}01]6 οὗ δίπηοῃ πα θεἴηρ' 5ἰ τη ]αυ]ν 
Βεϊπαπ]αῖθα Ὀν τΠηΠ6 ἀθιηοπβ ἀρρεαγθα ἴῃ Απίϊοος αἀπα 
ἀδοοίνεα τῆν ὈΥ τηᾶρίοαὶ αὐτί. Ηδθ ρευθυδαᾶθα 
ἴποβα ψγῆῶοὸ [ὉΠ]. ονγεα Ηΐπὶ ὑπαὶ ὑπῸῪ σψοῦ]α ποὶ αἷς, 
διηα ΤΠ 6 γ6 816 5.1}} βουὴδ οἵ ἢΐ8. ΤΌ] ον ούβ Π0 Ρο]αενα 
ὑΠ15.᾿ 
τ νγὰβ δϑϑισθαϊν αὖ ὑΠ6 ἱποεϊραϊίοη οἵ {πε ἀδν]]} 

ὑπαῦ πΠ6 πᾶῖης οἵ ΟΠ υϊϑυϊδη νὰ δαορίθα ΡΥ βυοῃ 
ΒΟΙΌΘΥΘΥΒ ἴο οδΙυτηπίαΐα Ὀ. τηᾶρῖς {Π6 σγϑαὺ την βίΥῪ 
οἵ το]ρίοι ἀπά ἐῃγοαρἢ ἔποια ἐο ἀδϑίσου {πε ἐεδοῃΐηρ: 
οὗ τῃς ΟΠ υσΟἢ οα ἐπ ἱτητηου δ! ἐν οἵ {πΠῸ 5οὰ] δπα {Π6 
γαϑατγθοίίΐοη οὗ ἐπε ἀθδά. Τῆοβα ψηῸ ἐουτηθα ἔθ θα 
ϑανίου 5 [6}] ἔγοσα ἐπ6 ἔσθ ἤορθὲ. ΧΧΥ,Ι. Βυΐὺ οὐ ουβ 
{πΠ6 ψυν]οκοα ἀδηοῃ, θη ἢ6 οου]Ἱᾶ ποὺ αἰϊθπαῖα ἔῃ θυ 
ἔγοτη (οα 5 ρίδῃ ἴῃ ΟΠ γβὺ, ταδθ ἢΐἷβ οὐνι, θη Π6 
ἐουπα ἐποτὰ Ὀγ ἃ αἰ ογοηῦ 5πασο. Τηδ ἤγνϑυ ΟΠ ΥἸϑ δ π8 
ὅδνε ἔΠπ686 186 58 0]6 πᾶτηδ οἵ ΕἸ] οηἑ 65 θθοδῦβα Π Υ 
Πα ῬοοΥ πᾶ πηθᾶῃ ορί πΐομβ οοηοογηΐηρ ΟΠ γῖδὲ. ΤΠΘΥ 
Π6]α Πίτα ἕο ΡῈ ἃ ρὶαΐπ ἃπᾶ ογαϊπαγν πᾶὰπ γῆ Πδα 
Δοῃϊανοα τἱρη θοῦβηθ55 ΤΊ ΘΥΘΙΥ ὈΥ {Π6 ΡΥΟΡΎΘΒ5 οὗ Βῖ5 
ΘΠ γδοῦῖου ἀπ Πδα θθ θη θοσῃ παδαγα!]ν ἔτοτη Μά γν ἃπὰ 
Ποὺ Βυβθαπά. ΤῆδΥ ᾿πϑἰϑυθα οὐ [6 οοτηρί θὲς ορβεσνᾶ- 
ἐΐοη οὗ ἐπα Τὰνν, δηα αἷα ποὺ ἐπίπκ ὑπαὺ {παν νου] 6 
βανϑα Ὀγ ἔαϊτῃ ἴῃ Οἢνῖϑὲ ἀἴοπα ἀπ ὈΥ ἃ 116 ἴῃ δοοογά- 
δῆο6 ΜΠ ἰδ. Βυΐ ὑμποῦθ σγευα οὐμουβ θ6β68. {Π 658 
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τους τῆς αὐτῆς ὄντες προσηγορίας, τὴν μὲν τῶν 
εἰρημένων ἔκτοπον διεδίδρασκον ἀτοπίαν, ἐκ παρ- 
θένου καὶ ἁγίου πνεύματος μὴ ἀρνούμενοι γεγο- 
νέναι τὸν κύριον, οὐ μὴν ἔθ᾽ ὁμοίως καὶ οὗτοι 
προὔπάρχειν αὐτὸν θεὸν λόγον ὄντα καὶ σοφίαν 
ὁμολογοῦντες, τῇ τῶν προτέρων περιετρέποντο 
δυσσεβείᾳ, μάλιστα ὅτε καὶ τὴν σωματικὴν περὶ 
τὸν νόμον λατρείαν ὁμοίως ἐκείνοις περιέπειν 
ἐσπούδαζον, οὗτοι δὲ τοῦ μὲν ἀποστόλου πάμ- 
παν τὰς ἐπιστολὰς ἀρνητέας ἡγοῦντο εἶναι δεῖν, 
ἀποστάτην ἀποκαλοῦντες αὐτὸν τοῦ νόμου, εὐαγ- 

, ᾿ ὔ “- 3 « , , γελίῳ δὲ μόνῳ τῷ καθ᾽ Ἅβραίους λεγομένῳ 
χρώμενοι, τῶν λοιπῶν σμικρὸν ἐποιοῦντο λόγον" 
καὶ τὸ μὲν σάββατον καὶ τὴν ἄλλην ᾿Ιουδαϊκὴν ὅ 
5» Ἁ ς , ᾽ , ΄ “-“ 3 ἀγωγὴν ὁμοίως ἐκείνοις παρεφύλαττον, ταῖς ὃ 
αὖ κυριακαῖς ἡμέραις ἡμῖν τὰ παραπλήσια εἰς 
μνήμην τῆς σωτηρίου ἀναστάσεως ἐπετέλουν" 
ὅθεν παρὰ τὴν τοιαύτην ἐγχείρησιν τῆς τοιᾶσδε 6 
λελόγχασι προσηγορίας, τοῦ ᾿Εβιωναίων ὀνόματος 
τὴν τῆς διανοίας πτωχείαν αὐτῶν ὑποφαίνοντος" 
ταύτῃ γὰρ ἐπίκλην ὁ πτωχὸς παρ᾽ “Ἑβραίοις 
ὀνομάζεται. 
ΧΧΥΠΙΙ. Κατὰ τοὺς δηλουμένους χρόνους ἕτέ- 

ρας αἱρέσεως ἀρχηγὸν γενέσθαι Κήρινθον παρει- 
λήφαμεν' Ῥάϊος, οὗ φωνὰς ἤδη πρότερον παρα- 
τέθειμαι, ἐν τῇ φερομένῃ αὐτοῦ ζητήσει ταῦτα 
περὶ αὐτοῦ γράφει" 

Βον.1,32..9,8 “᾿Αλλὰ καὶ Κήρωθος ὁ δι᾽ ἀποκαλύψεων ὡς ὑπὸ 
Βον. 90. 4-ὁ Ἦν, 21, 2. ἀποστόλου μεγάλου γεγραμμένων τερατολογίας 
10. 9, 1. 3. ΠΡ ΡΝ ἡμῖν ὡς δι᾿ ἀγγέλων αὐτῷ δεδειγμένας ψευδόμενος 
πρὸ ΚΑ 6 ἐπεισάγει, λέγων μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἐπίγειον 

ον 

91,3,9,.2.11 εἶναι τὸ βασίλειον τοῦ Χριστοῦ καὶ πάλιν ἐπι- 
4692 

"»- 



ἘΘΟΙΕΒ. ΗΙΒΤΟΕΎΥ, 111. χχντι. 3-- χχναπ. 9 

γγη0 αν ἔπ βᾶτηθβ ἤδηθ.. ὙΠε6β6 οβοδρϑά {πὸ δρβυσὰ 
[ΟΠ οὗ ἐμ8 ἤγβ᾽ τηθηϊοπθα, ἀπ ἀϊά ποὲ ἄθπυ ἐμαὶ 
{πὸ Τονὰ τνὰβ θοση οὗ ἃ Ὑἱγρίπ ἀπά τπῸ Ηοὶν ϑρινϊε, 
θὰ πονθυέμθ]οθ5 ἀρυθϑα ψἱδῃ ὑπ ἴῃ ποὲ ΘΟ εββίηρ, 
Πΐθ Ῥγϑ-θχίβίθῃος ἃ5 Οοά, Ρείπρ ἐπθὸ Τορὸβ πὰ 
υβάοτη. Τῆι ἔμον 5μαγθα ἰπ {π6 ἱπυρίεῖν οὗ ἐπε 
ξΟΥΤΉΘΥ 6855, Ἔβρθοῖα]ν ἴῃ ἐμαὶ ἐΠῈΥ γεῦα δα υ}]}ν 
ΖΕ δου ἴο ᾿πϑῖϑὺ οὴ {πε 1ἰδθγα] ορβεύνᾶποα οὐ ἐπε Τᾶνν. 
ΤΉΘΥ ἐπουρηῦ ἐμαὶ ἐπε Ἰθ θευβ οὔ μα Αροβυεῖ ουρηῦ ἴο 

ΡῈ ψ ΒΟ] ]Υ τε]εοϊεα ἀπά οδ]]δα Ἠΐτη δῃ ἀροβίαϊε ἔγοπη 
ἐπα ἴᾶν. ὙΠΟΥ υδεᾶ οὨ]γ {Π6 (ο5ρ6] “4164 δοοοτά- 
ἱπρ' ἴο ἐπ Ἡθργονβ δπᾶ τηδάς 1{{16 δοοουπὺ οὗ ὑπ6 
γτεϑύ, [1κ6ὸ {πῈῸ6ὶ ἔουτηθὺ ἐῃεν ἀϑ6α ἴο οὔβεῦνε ἐπθ 

Βα θα ΐῃ δπα ἐπς τγοϑὺ οἵ {πὸ 9 νν5ῃ σουθτηοηΐαὶ, Ραΐ 

ὁπ. ϑυπάαγπ οοἸεγαϊεθα σχἰδθβ Π| οὔτ ἴῃ σοτητηθιμλοσᾶ- 
ἕΐοι οὗ ἔπε ϑανίουσ β τεϑυσσθοίίοα. ὙΥ̓Βογεΐίοτε οτα 

[8686 Ῥυδοίίοαβ ἐπευ πᾶνε ορἑαϊηθα ὑπαῖν πᾶτηβ, ἴῸΥ 
Π6 πᾶτης οὗ ΕἸ οηΐτεβ ἱπαϊοαΐαβ ἐπ6 ρονογὲυν οἵ ὑπαὶ 

ἐπέ Προηςα, ἔοΥ 15 πδ6 τ ΘΔ Ὴ5 “ἢ ῬΟΟΥ ᾿ 'π Ηεργυον.3 
ΧΧΥΠΙΙ. ΝΥ»ὲεὲ Πᾶνε γϑοοϊνεα ἀπὸ ἐγδαϊτίοι ἐπαὺ αὖ 

ἐπ {ἶτηθ ἀπά οὺ ἀϊδουσϑίου (ὐδυϊπέμπιϑ απ δα ποῖ 

Βούεβυ. Οαἴυβ, πόα ψογᾶβ μάνα αυοΐεα Ροΐοτο, ἴῃ 
ἐπα ἱπαυΐγυ αὐξ θα θα ἕο Πΐτη ψυυῖτε5. 8 ἤο]ον5 ἀθουΐ 
ΟοΥπίμυβ. “Μογϑογεσ, (Οἰοεϊηΐμαβ, ψγπὺ ἐμγουρἢ 

τενοϊαίίοπβ αὐτὶ θαϊοεα ἰὸ ἐπε νυϊεπο οὗ ἃ ρυϑδξ 
ΔΡροβίϊθ, Ἰγίῃρὶγ ἱπίγοάποθς ρογίθπὲβ ἴο τι8 85 ἐπουρἢ 
5ῃόνῃ Πίτη ὈΥ Δηρ 65, ἀπ 5ὰγ5 ὑΠᾶΐ αἴζου ἐπ γϑβϑῦσγθο- 

τοι ἐπε κΚίηραοτι οὗ ΟΠ γῖβὲ ψ 1} θῈ ὁπ δαυτῃ δπα ὑπαὶ 

1 Τῇηδὶ 15, Ῥαδα]. 
3 ΤῊ6 ψογᾷ ἄοθβ τηθᾶπ “ροοῦ᾽ ἰπ Ηδθτον : Ὀυΐ ἴδ 15. ποῖ. 

Κπονπ ΨὮΥ ἴδ νγᾶβ δρρι δᾶ ἴο ἐπε δεν βῃ ΟΠ ϑείαηβ. Οπα 
δυιθ85 15 885 βΌΟα 88 δ ποίμευ. 
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θυμίαις καὶ ἡδοναῖς ἐν ἹἹερουσαλὴμ τὴν σάρκα 
πολιτευομένην δουλεύειν. καὶ ἐχθρὸς ὑπάρχων 
ταῖς γραφαῖς τοῦ θεοῦ, ἀριθμὸν χιλιονταετίας ἐν 
γάμῳ ἑορτῆς, θέλων πλανᾶν, λέγει γίνεσθαι. 

Καὶ Διονύσιος δέ, ὁ τῆς κατὰ ᾿Αλεξάνδρειαν 8 
παροικίας καθ᾽ ἡμᾶς τὴν ἐπισκοπὴν “εἰληχώς, ἐν 
δευτέρῳ τῶν ᾿Επαγγελιῶν “περὶ τῆς ᾿Ιωάννου 
᾿Αποκαλύψεως εἰπών τινα ὡς ἐκ τῆς ἀνέκαθεν 
παραδόσεως, τοῦ αὐτοῦ μέμνηται ἀνδρὸς τούτοις 
τοῖς ῥήμασιν' 
“Κήρινθον δέ, τὸν καὶ τὴν ἀπ᾽ ἐκείνου κληθεῖ- 4 

σαν Κηρωθιανὴν αἵρεσιν συστησάμενον, ἀξιό- 
πιστον ἐπιφημίσαι θελήσαντα τῷ ἑαυτοῦ πλάσματι 
ὄνομα. τοῦτο γὰρ εἶναι τῆς διδασκαλίας αὐτοῦ ὅ 
τὸ δόγμα, ἐπίγειον ἔσεσθαι τὴν τοῦ Χριστοῦ 
βασιλείαν, καὶ ὧν αὐτὸς ὠρέγετο, φιλοσώματος 
ὧν καὶ πάνυ σαρκικός, ἐν τούτοις ὀνειροπολεῖν 
ἔσεσθαι, γαστρὸς καὶ τῶν ὑπὸ γαστέρα πλησμο- 

“ -. 2 ᾽ " ,ὔ " ’ , ναῖς, τοῦτ᾽ ἐστὶ σιτίοις καὶ πότοις καὶ γάμοις καὶ 
δι ὧν εὐφημότερον ταῦτα ήθη ποριεῖσθαι, 
ἑορταῖς καὶ θυσίαις καὶ ἱερείων σφαγαῖς.᾽᾿ 

[τοπ. 1, 26.1 Ταῦτα Διονύσιος: ὁ δὲ Εἰρηναῖος ἀπορρητοτέ- θ 
ρας δή τινας τοῦ αὐτοῦ ψευδοδοξίας ἐν πρώτῳ 
συγγράμματι τῶν πρὸς τὰς αἱρέσεις προθείς, ἐν 
τῷ τρίτῳ καὶ ἱστορίαν οὐκ ἀξίαν λήθης τῇ γραφῇ 

το. 8, 8.4 παραδέδωκεν, ὡς ἐκ παραδόσεως [ἰ]ολυκάρπου 
φάσκων ᾿Ιωάννην τὸν ἀπόστολον εἰσελθεῖν ποτε 
ἐν βαλανείῳ, ὥστε λούσασθαι, γνόντα δὲ ἔνδον 
ὄντα τὸν Κήρινθον, ἀποπηδῆσαί τε τοῦ τόπου καὶ 
ἐκφυγεῖν θύραζε, μηδ᾽ ὑπομείναντα, τὴν αὐτὴν 
αὐτῷ ὑποδῦναι στέγην, ταὐτὸ δὲ ποῦτο καὶ τοῖς 
σὺν αὐτῷ παραινέσαι, φήσαντα “φύγωμεν, μὴ 
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Βυτηδηϊέν ᾿ἰνίπρ' ἴῃ «[ΘΥαβα]θτα ψν1}} ἀραίῃ θῈ ἐπα 5ανθ 
Οὗ Ἰυϑὲ δῃᾶ ρίθαϑθυσθο. Ηξ ἰβ ὑπθ Ἄδπϑὴν οἵ {πὸ 
βου ρύατοβ οὗ σα δῃᾶ ἴῃ ἢΐ5 ἀδϑίγα ἰο ἀδοοθῖνε 58 γ5 
ἐπαὺ ἐπ τηδυυίαρο ἔξαβὺ 1 ν01}}} Ἰαϑὲ ἃ ἐπουβδπα γϑδυβ.᾽ 
Ἰδϊοηγβίαβ, οο, πὸ Πο6] ἃ {πὸ Ὀἰβπορτῖς οἵ {πε ἀΐοοθβα 
οἵ ΑἸεχαπασία ἴῃ οὔτ ἐἶΐτηο, ἴῃ {πΠ6 βεοοπα ῬΟΟΚ οὗ Πίβ5 
Ῥχομηΐθθ5 τη  Κ65 ΒΟΙὴ6 γου Δ κΚ5 ρου ὑπ6 ΑΡοοαγρβα 
οὗ Ψοῃῃη δ5 ὑποιιρὴ ἔτουα δποῖθηὶ ὑγααϊ οι ἃ πα το ουβ 
ἴο ἐῃθ6 βϑαῖὰβ Οδυϊπέπιβ ἴῃ ἔπθ86 ψογαβ, “δ ηὐΠι5 

ἴοο, ψ)ΠῸ Του πα δα ἐπ Οδυϊη ῃΐδη ΠΟΥ ΒῪ Ππϑιηθα δέξου 

ΤΥ ΎΨΝΡΟ 

Βῖτη, νυ ἱϑηθα ἴο αὐΐδοῃ ἃ ἤᾶπηθ ψουΐῃν οὗ ογβαϊ ἴο 
Βῖ5. οὐσῃ ἱηναηύϊοη, ἴου ἐῃς6 ἀοοίτης οἵ Πῖ5. ἐθδοῃϊηρ 
γγὰ5. {Π|5, ἐπαὺ {πὸ Κίηρσαοτη οἵ (ἢ γῖδὶ νου ΡῈ οἡ 
οαυῃ, δηᾶ Ῥεΐπρ ἔοπμα οἵ Ηἷἰ5 θΟαΥ πα νϑυῪ οδΥ 8] 
ἢδ ἀγδδιΐ οἵ ἃ ἕαΐζυτε δοοογάϊηρ ἴο 5. οὐγῃ ἀ651168, 
δίνει ἃΡ ἴο ἔπε ἱπάυ]ρεποα οὗ {πε ἢἤδββῃ, ὑπαὶ 15, 
οαὐίηρ ἀηα αγίηκίηρ ἃπα τηϑυυγίηρ, πα ἴο {ῃο868 
ἐπΐηρθ ΠΟ 56 θη ἃ ΘΌΡΒ Ομ ΐϑιη ῸΥ {Π686 ἐπίηρϑ, 
ξεαβϑὺβ ἃπα βδογίβοεθ ἀπ ἐπε 5]διρ ξεν οἵ ν]οὐϊτη58.᾿ 

Τοηγϑίαβ βαία π|5 ἀπ ᾿τοπδθιβ ἴῃ 5 ἤγϑῦ θΟῸΚ 
“ραϊηδὲ Πογοδῖο5 αποϊεα βοῖηα οὗ Πΐβ τηοσα ἃουηΪΠ8 0 ]6 
οὐτοῦϑ, ἀπ ἴῃ ἐπε ἐΠῖγα ῬοοΙΚ μᾶ5 οοτημη δα ἴο νυϊηρ; 

ἃ παγγαϊνα, νῃ ἢ ἄδβουνεθ ποῦ ἴο θὲ ἐογροίζεη, 

ϑεδείηρ Πονν, δοοογαϊΐηρ ἕο ὑπ ἐγδαϊίοη οἵ ῬοΙγοαΡ, 
ὅπ ἀροϑῦϊα Φόοῆη οπμοθ νγεηὺ ἱπίο ἃ Ὀαύῃ-Ποιβα ἴὸ 
γγάβῃ, θα θη μα Κπὸν ὑπαὶ (δυϊηΐῃυ5. νγὰ8 ψ Π]1π 

Ἰδαρὺ ουὐ οἵ {π6 ρ]αςε δἀπᾶ ἢδβα ἔγογταη {πΠ6 ἄοου, ἔοσ μ6 
ἀϊά ποὺ δπάστα ἴο θ6 ὄενθὴ πᾶ ον ἐῃ6 βᾶτηθ τοοῦ ψ ἢ 
Πΐτη, δα επ]οϊπεα οα ἔμοθα ηῸ σγετα ἡ ἢ Πΐτη ἴο (ὁ 
ὑΠ6 βᾶτηθ, βαγίηρ,, “16οὐ τι5 ἤςεα, 16ϑὺ [ῃ6 Ῥδιῃ-ἤοῦβα 

1. ΤῊϊ5 15 ἐμθ οὐνίοιιβ 56Πη856 οἵ πε ασεακ γῇ] ἢ 15, Πού υου, 
Οἴθαυν σουτιρί. [ὃ ποι] ἀΡΡθαν ἐπαὶ αἴ ἐπουρηΐ ἐπα 
(ον πέμιιβ νγαβ π6 τον οὐ ἔπ6 ΑΡοσδΙ νυ Ρ8ε. 
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- » ἤ καὶ τὸ βαλανεῖον συμπέσῃ, ἔνδον ὄντος Ἰζηρίνθου 
τοῦ τῆς ἀληθείας ἐχθροῦ. 

“- ς “ ΧΧΙΧ. Ἐπὶ τούτων δῆτα καὶ ἡ λεγομένη τῶν 1 
“΄“« “4 Νικολαϊτῶν αἵρεσις ἐπὶ σμικρότατον συνέ 

-Ψ«» ᾽ ’ὔ Βον. 2, 6. 16 χρόνον, ἧς δὴ καὶ ἡ τοῦ Ἰωάννου Ἀποκάλυψις 
, κα - 

Αοῦβο,5 μνημονεύει: οὗτοι Νικόλαον ἕνα τῶν ἀμφὶ τὸν 
Α - 5 , “-“ Στέφανον διακόνων πρὸς τῶν ἀποστόλων ἐπὶ τῇ 

“ -“ » τῶν ἐνδεῶν θεραπείᾳ προκεχειρισμένων ηὔχουν. 
Ψ Ἁ ἌἊἌλ ἕξ ὃ “ἃ Κλ 7 ᾽ “ ΣΤ τ ὅ γε μὴν εξανδρεὺς Κλήμης ἐν τρίτῳ Στρω 
ματεῖ ταῦτα περὶ αὐτοῦ κατὰ λέξιν ἱστορεῖ" 

“- Φ' ν Α “Ὡραίαν, φασί, γυναῖκα ἔχων οὗτος, μετὰ τὴν 2 
ΦΙΣΤΑ Α “ -“ “ “-“ 

ἀνάληψιν. τὴν τοῦ σωτῆρος πρὸς τῶν. ἀποστόλων 
ὀνειδισθεὶς ζηλοτυπίαν, εἰς μέσον ἀγαγὼν τὴν 

“- “ “-“ ᾽ ΄ὔ 3 ’ὔ γυναῖκα γῆμαι τῷ βουλομένῳ ἐπέτρεψεν. ἀκό- 
λουθον γὰρ εἶναί φασι τὴν πρᾶξιν ταύτην ἐκείνῃ 

“-“ “-“ “- “ { “- - ᾿ “Ἂ}’ὔἢ ΟἹοπη. ϑένουι, Τῇ φωνῇ τῇ ὅτι παραχρᾶσθαι τῇ σαρκὶ δεῖ, 
ΒΩ καὶ δὴ κατακολουθήσαντες τῷ γεγενημένῳ τῷ 

᾿] ,ὔ ε “-“ ᾿ 5 “ χᾷξ. τε εἰρημένῳ ἁπλῶς καὶ ἀβασανίστως, ἀνέδην 
ἐκπορνεύουσιν οἱ τὴν αἵρεσιν αὐτοῦ μετιόντες. 

“- ιν. πυνθάνομαι δ᾽ ἐγὼ τὸν Νικόλαον μηδεμιᾷ ἑτέρᾳ 3 
᾿ς ΦΑ Ὁ » “ ’ὔ “ ᾽ ’ὔ 

παρ᾽ ἣν ἔγημε κεχρῆσθαι γυναικί, τῶν τε ἐκείνου 
τέκνων τὰς μὲν θηλείας καταγηρᾶσαι παρθένους, 

- 7 σ΄ ΘΝ ἄφθορον δὲ διαμεῖναι τὸν υἱόν: ὧν οὕτως ἐχόντων 
-“" 3 ,ὔ ἀποβολὴ πάθους ἢν ἡ εἰς μέσον τῶν ἀποστόλων 

“- ᾽ ͵ὔ ,ὔ ᾿ ς 

τῆς ζηλοτυπουμένης ἐκκύκλησις. γυναικός, καὶ ἡ 
ἐγκράτεια τῶν περισπουδάστων ἡδονῶν τὸ ᾿ παρα- 

“ “ ᾽ ΄ὔ 

χρᾶσθαι τῇ σαρκὶ᾽ ἐδίδασκεν. οὐ γάρ, οἶμαι, 
“ “- ᾽ Ἁ 4 . ἐβούλετο κατὰ τὴν τοῦ σωτῆρος ἐντολὴν ᾿Ὠδυσὶ 

“ " ’ “ κυρίοις δουλεύειν, ἡδονῇ καὶ κυρίῳ. λέγουσι 4 
“ ͵ ᾿ Μαυῦ, ὁ, 34. δ᾽ οὖν καὶ τὸν Ματθίαν οὕτω διδάξαι, σαρκὶ μὲν 

“-“ } δ τε Α [μα 10,18 μάχεσθαι καὶ παραχρᾶσθαι μηδὲν αὐτῇ πρὸς 
» ᾿Ὶ , ἡδονὴν ἐνδιδόντα, ψυχὴν δὲ αὔξειν διὰ πίστεως καὶ 
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ἘΟΟΙ ΕΞ. ΗΙΘΤΟΒῪΎ, 111. χχνπῖ. 6----ΧΧΙΧ. 4. 

ΓΑ] ἴῃ, ον Οδυϊμέμυβ, ἔμ6 πον οὗ ὑπὸ ἐγαΐῃ, ἰ5 
ψΐη.᾿ἢ 
ΧΧΙΧ. Αὐ ἐπῖ5 {τη6, ἴοο, ἐμοσα οχἰϑίθα [ῸΥ ἃ βΒβοχΐ 

ὑἴτηθ {Π6 Πούαβυ οὗ ἔπ6 ΝΙοο]αἴξαηβ οἵ ψν ΐοἢ ἐπα Αρο- 
οαἶγρβα οἵ ΨοΠη αἴ8ο τηᾶκαβ τηθηὐίοη. Τα οἰαίτηθα 
ΝΙίοοἾἶαβ, ομα οὔ πε ἀθδοοηβ ἴῃ Π6 σοτηρδην οὗ 5ΐθρῃθα 
γγη0 ψγευα δρροίϊηἰθα Ὀγ ὑπθ Αροβὶϊθβ ἔου ἐπε βευνίοα 
οὔ ἐπε ροοσ. ΟἸεπιεπὲ οὗ ΑἸθχδηατσῖα ἴῃ ὑΠ6 ἐγ ΒΟΟΚ 
οὗ πΠ6 ϑέγοηιαία σῖνεϑ πε ξ]ονίηρ δοοουηὺ οὗ Πἴπμι. 
“Ἧς Β8ά, ἐπε Υ 88υ, ἃ θδδα ἢ] τυἱέα ἢ Ὀαὺ αἴξαυ ἐπα 
ϑοδηϑίοι οὗ ἔπε ϑανίουν ἢ6 νγὰβ δοουβεα οἵ 168] ου ΒΥ 
ῬΥ {π6 δροϑύϊεβ, δπὰ Ὀγοιρηῦ Ποὺ ἔουνψασα δἂπᾶ 
φοϊητηδη δα ΠοΥ ἕο Ὀ6 τηαἰθα ἴο δῆ οπα Ψη0 νυ ]8Πῃ6ά. 
ΠΟΥ 580 ὑπαὺ ἐΠ15 δοίϊοιι νγὰβ 'ἴπ σοηυβθαπαποα οὗ ἐπα 
᾿π] απούίομ ἡ 1 15. ΠΘΟΟΘΘΔΥῪ ἴο ἀρυβ6 ἔπε ἤδβῃ,᾽ δπὰ 
ὑμὰῦ Ὀν Φ]]οννίηρ ὰρ γμᾶὺ μα θεδθπ ἄοπα δηα βαία 
ὙΠ οἰταρ ον ἀπα ψἱὺπουΐ ραυνθυβίοη ὑῆοβθ ψῆ0 
ἔο]Π]ονν Πΐβ ΠΟ συ θδα ἃ 11 οἵ υηγοβίγαϊπθα ᾿Ι6Θη56. 
Βυὺ 1 Βαανα ἰθαυπθα ὑπαὶ Νίοοϊαβ μαᾶ ποϊῃϊηρ ἴο (ὁ 
ὙΠ ΔῺΥ ΟΥΠΟΥ πγουιᾶπ θαβϑῖάα ΠῸΥ Πουα Π6 πηϑυυ]θά, 
ἃπα πΠαὲ οἵ Πῖβ. σμ]Πάγθα ἐῃς ἀδιυρηδουβ γθδοῃδα οἱα 
θὲ ἃ5 νἱγρίηβ, ἀπ ὑπαῦ ὑπθ 80ὴη τοιηδίηθα τπ- 
οογγιρίθα. ϑίποα {Π|5 15. Π6 οᾶβ8 1Ὁ 15. οἴθαν ὑπαΐ 
16 δχροβϑαγα οὗ τῆ νἱἕε οὐ σῇοπι μ6 νγὰ8 16 δίοιιβ 
ἴπ {π6 τηϊᾶϑὺ οὗ {π6 ἀ!βοῖρ]65 νγὰβ πε δραπάοπιηθηΐ οὗ 
Ῥαββίοη, ἀπά ἐπαὺ ὑθδομίηρ ἐπ6 ἀρυβα οὗ {π6 ἤδθβἢ 
γγὰ5 οοηἐίπεποα ἔγοσα ὑπῸ ρ]θαβασαβ ΠΟ π6 δὰ 
βουρῃῦ. Ἐὸογν 1 ὑβίηὶς ὑπαὶ δοοογαϊπρ' το {Π6 οοτητηδπά 

οὔ ἐπα ϑανίουσ μ6 αἰα ποὺ νυ ῖϑἢ ἴο βοῦν ἔνγο στηϑϑίθυβ 
-οἸδαβυγα πᾷ ὑπὸ Το. ὙΠ α͵8ο 580 ἐμαὶ {Π18 
γγὰβ ὑπ6 ἐεδοηίηρ οὗ Μαι ας, το 5]1ρῃηῦ ὑπ ἤδθβῃ πα 

ΠΑ Όα86 ἰΐ, γιο]αϊπρ ποὐῃΐπρ ἕο 1Ὁ ἔου ρΙθάβϑασθ, θαΐ ἴο 
τηᾶῖκα ἐπα 508] ρυον ὑπτοιρἢ ἔαῖ ἢ ἀπα Κπον]θᾶρο. 
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ἘΠΕ ΒΙΤ5 

γνώσεως. ταῦτα μὲν οὖν περὶ τῶν κατὰ τοὺς 
δηλουμένους χρόνους παραβραβεῦσαι τὴν ἀλήθειαν 
ἐγκεχειρηκότων, λόγου γε μὴν θᾶττον εἰς τὸ 
παντελὲς ἀπεσβηκότων εἰρήσθω. 
ΧΧΧ, Ὁ μέντοι Κλήμης, οὗ τὰς φωνὰς ἀρτίως 

ἀνέγνωμεν, τοῖς προειρημένοις ἑξῆς διὰ τοὺς 
ἀθετοῦντας τὸν γάμον τοὺς τῶν ἀποστόλων ἐξ- 

Οἴθπι, ϑέροπι. ετασθέντας ἐν συζυγίαις καταλέγει, φάσκων: “ἢ 
ὅδε δδ καὶ τοὺς ἀποστόλους ἀποδοκιμάσουσιν; Πέτρος 

μὲν γὰρ καὶ Φίλιππος ἐπαιδοποιήσαντο, Φίλιππος 
δὲ καὶ τὰς θυγατέρας ἀνδράσιν ἐξέδωκεν, καὶ ὅ γε 

ῬμΠ. 4,383 [Παῦλος οὐκ ὀκνεῖ ἔν τινι ἐπιστολῇ τὴν αὐτοῦ 
1 σον. 9, ὅ. προσαγορεῦσαι σύζυγον, ἣν οὐ περιεκόμιζεν διὰ 
ἐς τὸ τῆς ὑπηρεσίας εὐσταλές. ἐπεὶ δὲ τούτων 3 

ἐμνήσθημεν, οὐ λυπεῖ καὶ ἄλλην ἀξιοδιήγητον 
ἱστορίαν τοῦ αὐτοῦ παραθέσθαι, ἣν ἐν τῷ ἑβδόμῳ 
Στρωματεῖ τοῦτον ἱστορῶν ἀνέγραψεν τὸν τρόπον" 

ΟἸδπι, ϑέγοηι, “φασὶ γοῦν τὸν μακάριον Πέτρον θεασάμενον τὴν 
τ δθ δ ἑαυτοῦ γυναῖκα ἀπαγομένην τὴν ἐπὶ θανάτῳ, 

ἡσθῆναι μὲν τῆς κλήσεως χάριν καὶ τῆς εἰς οἶκον 
ἀνακομιδῆς, ἐπιφωνῆσαι δὲ εὖ μάλα προτρεπτι- 
κῶς καὶ παρακλητικῶς, ἐξ ὀνόματος ἘΡΡΈΙΕΡΝΤΑ 
“μέμνησο, ὦ αὕτη, τοῦ κυρίου." τοιοῦτος 
ὁ τῶν μακαρίων γάμος καὶ ἡ τῶν φιλτάτων 
τελεία διάθεσις. καὶ ταῦτα δ᾽, οἰκεῖα ὄντα τῇ 
μετὰ χεῖρας ὑποθέσει, ἐνταῦθά μοι κατὰ καιρὸν 
κείσθω. 
ΧΧΧΙ. Παύλου μὲν οὖν καὶ ἸἸ]έτρου τῆς 1 

τελευτῆς ὅ τε χρόνος καὶ ὁ τρόπος καὶ πρὸς ἔτι 
τῆς μετὰ τὴν ἀπαλλαγὴν τοῦ βίου τῶν σκηνω- 
μάτων αὐτῶν καταθέσεως ὃ χῶρος ἤδη πρότερον 
ἡμῖν δεδήλωται: τοῦ δὲ ᾿Ιωάννου τὰ μὲν τοῦ 3 
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ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΊΙΟΑΙ, ΗἸΙΒΤΟΒΎ, 11. χχιχ. 4.---χχχι. 9 

Τοῦ ἐπὶ8 βυῆοα οοποουπίηρ ὑπῸ αὐδοιηρὶς τιδάς 
ἀυτχίηρ' {Π15 ρϑυϊοα ἴο ὑσὶ ατρἢ ἀραϊηϑὺ ἐπα ἐγαΐῃ ΒΙΟἢ 
Ὑγ 6 6, Πα ου  Π6 1655, χα ὑἰ πο 5 66 ΤῸΣ ἜΥΘΥ ΤΠΟΥῈ αὐ! οΚ]Ὺ 

ὕμδη 1 ἐδ κ65 το ἐ6]]. 

ΧΧΧ, ΟἸοπηθηῦ, γῇοβα νου 8 νγα οἰξβα γϑοθπϊυ ἴπ 

ἐπα οοπίοχὺ οὔ ἐπ ργενίουβ αποξαϊίομ, σπαταθυαῦθβ, Οἢ 
 δοοουσηΐ οὗ ἐποβϑα ψῆο το]θοῦ τηδυτίαρθ, [ποβεὲ οὗ ἐπε 

ΑΡοβίϊεβ ψγῆο γγευα τηδυτῖθα, βαγίπρ,, “ΟΥ̓ ΨῚ] ἐπαν 
ἀἰδάρρύονε ὄνεῃ οὗ ἐπε Αροβίϊοβ:ὺ ἘῸΣ Ρείευ ἀπά 
ῬΗΠῚΡ Ῥεραὺ ομ]Πάγθη, ἀπ ῬΉΠΡ ὄνὸπ σάνε ἢΐβ 
ἀδαρη δ ουβ ἴο Πυθα πα8, ὑγῃ1]16 Ῥαι] Πτηβ 6] ἀο65 ποῖ 

πεϑιταΐα ἴῃ ομθ οἵ Πὶβ Ἰεϊζευβ ἴο δ άγεβθβὶ ἢ να 
ὙΠοπ Πα αἰα ποὺ ἔδκε ἀροιΐ ν ἢ Ἠΐπη ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴο 
ξαοϊ!ταῖα ἢΐθ τηϊβϑίοη. ἡ 5ίποα να πᾶνε τάς ἐΠ 656 
ααοίαίίοηθ ὑμπευα 18 ΠῸ Πϑύτὴ ἴπ δΔαάααποίηρ Δ ποῖ ΠΟΥ 
ται στ Ὁ] 6 πϑιγαϊνο οἵ ΟἸθιηεπὶ ννῃΐοῃ μῈ ντοῖς 

ἄονῃ ἰπ ὑμθ βουθηΐῃ θοοκ οὗ ἐπε δέγοηιαέα, απὰ 
Πᾶγταῦαβ ἃ5 [Ὁ]]ον5: “ΤΠΘῪ 580 ὑπαὺ ὑπῸ Ὀ]6ββεα Ῥεῖεν 

γῇ θη ΠΕ 58νν Ηἰβ οὐ να 1εα ουὐ ἴο ἀδαΐίῃ το]οϊοθα 
αὖ ΠΟΥ ΘΑ] ηρ' ἃπα αὖ ΠΟΥ ταΐασῃ Ποιη6, ἃπα ο64]166 ουΐ 

ἴο ΠΟΙ ἰπ ἔγαθ νγυπίηρ πα οοτηξοτί, δα ἀν οββίπρ' ΠΟΥ 

ΒΥ Βεῖ πᾶτηθ, ᾿ Βοιπεηθεῦ ἔπε Τογᾶ. ϑῈΟ ἢ νγὰ5 ἐπε 
τηδυγίαρα οὐ ἐπ Ὀ]6οϑθα πα ἐπε ρευξδοὺ αἰβροβίτίοι 
Οὗ ὑποβα ἀδθαγοϑὺ ἴο ὑπϑιὰ. Ὁ [,οὐ {Π|5, οορμαῖε ἴο 

“ἐπ ργεβεηῦ βυδ]εοῦ, βαίῆος ἔου τΠ6 τηουηθηῦ. 
ΧΧΧΙ. Τῇῆε ἐἰπηθ δηα τδηηοῦ οὗ {πΠ6 ἀδαίῃ οὔ Ῥδὰ] 

πα οὔ Ῥεΐεσυ, ἀπά ἐπε ρἴδοθ σγῇθυα ὑπδῖν ΘΟΥΡ565 Ὑ6ΓῈ 
Ἰαϊα αἴδεν ὑπεὶν ἀδραγῦασα ἔτοτα ὑΠ15 ΠΠ|6, πᾶνε θθ δ 
ΑἸγθδαν ἀθβουρθοα ὈΥ α5. Τα ἀαΐς οὗ ἴῃς ἀδαῖῃ οὗ 

1 ῬΗΠΙΡΡ. ἱν. 8 γνήσιε σύζυγε, “ἵστα γοΚΟ- ἔθ ]]ονν ᾽ οΥ ἦν Ἰἴε. 
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ἘΠΒΕΒΙΌΒ 

χρόνου ἤδη πως εἴρηται, τὸ δέ γε τοῦ σκηνώματος 
αὐτοῦ χωρίον ἐξ ἐπιστολῆς Πολυκράτους (τῆς 
δ᾽ ἐν ᾿Εφέσῳ παροικίας ἐπίσκοπος οὗτος ἦν) 
ἐπιδείκνυται, ἣν Οὐίκτορι Ῥωμαίων ἐπισκόπῳ 
γράφων, ὁμοῦ τε αὐτοῦ καὶ Φιλίππου μνημονεύει 
τοῦ ἀποστόλου τῶν τε τούτου θυγατέρων ὧδέ 
πως" “᾿ καὶ γὰρ κατὰ τὴν ᾿Ασίαν μεγάλα στοιχεῖα ὃ 
κεκοίμηται: ἅτινα ἀναστήσεται τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ 
τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου, ἐν ἧ ἔρχεται μετὰ 
δόξης ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἀναζητήσει πάντας τοὺς 
ἁγίους, Φίλιππον τῶν δώδεκα ἀποστόλων, ὃς 
κεκοίμηται ἐν “Ἱεραπόλει καὶ δύο θυγατέρες 
αὐτοῦ γεγηρακυῖαι παρθένοι καὶ ἡ ἑτέρα αὐτοῦ 

᾿ θυγάτηρ ἐν ἁγίῳ πνεύματι πολιτευσαμένη ἐν 
3 ,ὔ 5» ΄ὔ » Ἁ ἊΨ ᾽ὔ ἘΚ ῚΝ ϑοῖμι 18, 36. Ἐφέσῳ ἀναπαύεται: ἔτι δὲ καὶ ᾿Ιωάννης, ὁ ἐπὶ 

2 - “- ,ὔ : τὸ στῆθος τοῦ κυρίου ἀναπεσών, ὃς ἐγενήθη 
Εχοά.38,82- ἱερεὺς τὸ πέταλον πεφορεκὼς καὶ μάρτυς καὶ 
84 ὃ ὃ ́ , λ - ᾽ Ἔ 7 , ᾽» “- ἴμν. 8,9 διδάσκαλος, οὗτος ἐν ᾿Βφέσῳ κεκοίμηται. ταῦτα 4 
Μαῦῖ. 18,18 καὶ περὶ τῆς τῶνδε τελευτῆς: καὶ ἐν τῷ 

.᾿ ᾽ὔ κ ΄-“ ,ὔ ᾽ ͵ὔ δ 

Γαΐου δέ, οὗ μικρῷ πρόσθεν ἐμνήσθημεν, διαλόγῳ 
Πρόκλος, πρὸς ὃν ἐποιεῖτο τὴν ζήτησιν, περὶ 
τῆς Φιλίππου καὶ τῶν θυγατέρων αὐτοῦ τελευτῆς, 
συνάδων τοῖς ἐκτεθεῖσιν, οὕτω φησίν: “μετὰ 
τοῦτον προφήτιδες τέσσαρες αἱ Φιλίππου γεγένηνται 
ἐν “Ἱεραπόλει τῇ κατὰ τὴν ᾿Ασίαν: ὃ τάφος αὐτῶν 
ἐστιν ἐκεῖ καὶ ὃ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. ταῦτα ὅ 

Ἁ Φ «ς Ἀ “ ᾽ - ͵7ὔ -" μὲν οὗτος: ὃ δὲ Λουκᾶς ἐν ταῖς Πράξεσιν τῶν 
5 ,ὔ - ’ ’ ᾽ 

ἀποστόλων τῶν Φιλίππου θυγατέρων ἐν ἵζαι- 
σαρείᾳ τῆς ᾿Ιουδαίας ἅμα τῷ πατρὶ τότε διατρι- 

“ “ ’ βουσῶν προφητικοῦ τε χαρίσματος ἠξιωμένων 

1 ΒΚ, ἢ. 98, 4.) ψἤοτα Ιτοπᾶριιβ,. Παθγ. ἰὶ. 929, δ 5 αιοίοα 
τὸ 5ῆον ἐμαὶ Φόμη Ἰίνβα ππὲ}] της τεῖση οἵ Τταΐαπῃ; 
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ἘΘΟΙΜΕΒΙΑΘΤΊΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΆΥ, 111. χχχι. 9-ὃ 

Φοθη Πα5 α͵βο 6 θη δἰ γοδαγ τηθηὐοποϑά, ἀπ ἐπε ρ]δοα 
οἵ ΗΒ θοᾶν 15 βΒῃόονγῃ ὈΥῪ ἃ ἰεἰξου οὐ Ροϊγογαῖθβ (ἢ6 νγὰβ 
ὈΊΒΠοΡ οἵ {πε ἀΐοοδθβϑε οἵ Ερῃβθϑιιϑὴ) ψῃΐοῃ ἢῈ ψτοῖς ἔο 
γ]οΐον, Ὀἴβμορ οἵ οιηθ. [}ἢ {π|8 Π6 τηθηΐίοηβ θοΐἢ 
Φόομπ, ΡΗΠΙΡ ἐπα δροβί!α,; ἀπ ΡΠ] ρ᾿5. ἀδυρηξουβ ἃ5 
ἔΌΠΟνΒ: “ΕΟΥ ργυοδῦ τ δυῖ65. 5166 0 ἴῃ Αβίδ, δηᾶ 
Π6Υ ΜΠ] τἶθα ἀραίη αὖ {η6 Ἰαϑὺ ἀδὺ οὗ ἐῃηε δᾶνεπὺ 
οὗ {πΠ6 Τοστᾶ, θη ἢ 588} οοῦὴβ νυ οἹΟΥΎῪ ἔΤΌΤα 
ἤδανθὴ δπα 0411] Ῥδοῖκ 411 ἐπ6 ϑαϊπῖϑ, βοἢ 85 νγᾶϑ 

ΟΡΗΠΙΡ, οπα οὗ {πΠ6 ὕνεϊνε δροβίϊθβ, ψγῆο 5166 05 αὖ 
Η!ογαρο 5. νι 5 νο ἀδιρηξευθ ὙΠῸ στὸν οἰα ἃ8 
γγρῖηθ ἀπα ἢΠῖβ {πίγαὰ ἀδυρηξεν 5 ψγῃο ᾿ἰνεᾶ ἴῃ {πὸ 
Ηοῖν ϑ'ριτιῦ πα τγοϑὶβ ἴῃ ρΡῃθβϑβ. Απα {ποσὰ 15 α͵βο 
Φοθη, γγῆο Ἰθαπθα οὐ ἐπε 1 ογα 5 Ὀγθαβῖ, ῃὴοῸ νγᾶβ ἃ 
Ῥυϊαδὺ νγϑαυῖηρ ὑπΠῈ τηϊΐγα,, δ πα τηᾶυῦντ πα ἐθδοῇου, 
δα ἢ6 5166 05 δ Ερῃδϑιβ.ὐ 80. ἔδυ σοποθυῃΐηρ ἔῃ 6 ῖν 
ἀδαῖηβ. Απᾶ ἴῃ {πε αϊαίορια οὗ Οαΐυβ, πίοι γα 
τηθηϊοηθα 4 ᾿ἰ{{16 δδυ]ου, Ῥυόοοϊαβ, νυ ποτ Π6 
γγὰ5 αἰδρυϊίηρ, σρεακβ ἐπ ἀθοὰΐ ἐπῸ ἀδαῖῃ οὗ 
ΡΉΠΙΡ ἀπα 5 ἀδιρηΐαυβ Δ Πα ἀργθοα ψ ἢ ννμδὺ Παὰ5 
Ῥεθη 5ἰαϊεα. “ςΑἴδεν τα ὑπθ ἔουσ ἀδυρηΐοιβ. οὗ 

ΟΡΗΠΙΡ ψῆὸὺ ψεῦα ρυορῃθύίεθθεοθ ψγοα αὖ ΗΙΘΥΆΡΟΙΪ 5 
ἴῃ Αϑία. ΤΠεὶν ργάνα 5 ἐμ Ὲ ἃ Πα 50 15 ἐπιϑῖν ἔαυ μου 5.᾿ἢ 
50 Π6 5ᾶγ85. Απᾶ [μι|κὲ 'ἴπ ἐπε Αοΐβ οἵ {π6ὸ Αροβῦ!εβ 

 χηδηϊομβ ἔπε ἀαυρηξευβ οὐ ῬΏΠΡ πο ψγεγα ὑπθη 
᾿νίηρ Ὁ} ὑπο ῖν αῦΠοΥ αὖ δθϑᾶσθα ἰπ Ψπάδθὰ πὰ 
Ὑγ6 6 νουοῃβαίδα ἐῃε οἱ οὗ ργόρῆδθου. Ηβξ βδὺ8 85 

τς 3 Ῥορδίθ]ν Ροϊγογαῖθϑ μπᾶ οοηδυβεα ῬὮΪΠΡ ἐπε Αροβέ!α 
δηα ῬΒΝΙΡ ἐπε Πξβαοοη, πα Ἐμπιβαθι5 αἸα ποὺ ποέϊςα 1ξ. 

3 ΤῊΪ5 τηυδὲ Ὀ6 {π6 τηθδηϊηρ πΠ|685 ἐπε ἰοχὲ 6 σουγπρέ. 
ὝΠΕε Οτθοῖκ ψογὰ ἐγαπϑιαϊθα “ὁ τηϊτὰ ᾿ οὐρπΐ ἴο τηθδη “ἐπα 
ΒΘΟΟΠΩ͂ οὗ ἔνο. "ἢ 

4 ΤῊ6 νοτγὰ πέταλον ᾿5 πι56α ἰπ ἐῃς Τ,ΧΧ. οὗ {Πδ ““Ρ]αΐθ ᾿᾿ οὕ 
“- ἀαάαπ ᾽᾿ οὗ ἐπε ΗὶρῊ Ῥυίοϑὶ (οὐ Εἰχοά. χχνυἹ].), θὲ τ μαὶ ἴἰ 
ΤηΘ 85 Π6ΓῈ ἢδ5 Πουοῦ θΘθη αἰβοονοσεα. 
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Δοίβ 21, 8,9 μνημονεύει, κατὰ λέξιν ὧδέ πως λέγων" “ἤλθομεν 
εἰς Καισάρειαν, καὶ εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκον 
Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ, ὄντος ἐκ τῶν ἑπτά, 
ἐμείναμεν παρ᾽ αὐτῷ. τούτῳ δὲ ἦσαν παρθένοι 
θυγατέρες τέσσαρες προφητεύουσαι." 
Τὰ μὲν οὖν εἰς ἡμετέραν ἐλθόντα γνῶσιν περί 

τε τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν ἀποστολικῶν χρόνων 
ὧν τε καταλελοίπασιν ἡμῖν ἱερῶν γραμμάτων 
καὶ τῶν ἀντιλεγομένων μέν, ὅμως δ᾽ ἐν πλείσταις 
ἐκκλησίαις παρὰ πολλοῖς δεδημοσιευμένων τῶν 
τε παντελῶς νόθων καὶ τῆς ἀποστολικῆς ὀρθοδοξίας 
ἀλλοτρίων ἐν τούτοις διειληφότες, ἐπὶ τὴν τῶν 
ἑξῆς προΐωμεν ἱστορίαν. 
ΧΧΧΙΙ. Μετὰ Νέρωνα καὶ Δομετιανὸν κατὰ 

τοῦτον οὗ νῦν τοὺς χρόνους ἐξετάζομεν, μερικῶς 
καὶ κατὰ πόλεις ἐξ ἐπαναστάσεως δήμων τὸν καθ᾽ 
ἡμῶν κατέχει λόγος ἀνακινηθῆναι διωγμόν" ἐν 
ᾧ Συμεῶνα τὸν τοῦ Κλωπᾶ, ὃν δεύτερον κατα- 
στῆναι τῆς ἐν ἱἱεροσολύμοις ἐκκλησίας ἐπίσκοπον 
ἐδηλώσαμεν, μαρτυρίῳ τὸν βίον ἀναλῦσαι παρ- 
ειλήφαμεν. καὶ τούτου μάρτυς αὐτὸς ἐκεῖνος, 
οὗ διαφόροις ἤδη πρότερον ἐχρησάμεθα «φωναῖς, 
Ἡγήσιππος" ὃς δὴ περί τινων αἱρετικῶν ἱστορῶν, 
ἐπιφέρει δηλῶν ὡς ἄρα ὑπὸ τούτων κατὰ τόνδε 
τὸν χρόνον ὑπομείνας κατηγορίαν, πολυτρόπως 
ὁ δηλούμενος ὡς ἂν Χριστιανὸς ἐπὶ πλείσταις 
αἰκισθεὶς ἡμέραις αὐτόν τε τὸν δικαστὴν καὶ 
τοὺς ἀμφ᾽ αὐτὸν εἰς τὰ μέγιστα καταπλήξας, τῷ 
τοῦ κυρίου πάθει παραπλήσιον τέλος ἀπηνέγκατο" 
οὐδὲν δὲ οἷον καὶ ποῦ συγγραφέως ἐπακοῦσαι, 
αὐτὰ δὴ ταῦτα κατὰ λέξιν ὧδέ πως ἱστοροῦντος 
“ ἀπὸ τούτων δηλαδὴ τῶν αἱρετικῶν κατηγοροῦσί 
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ἔΌΠ]οννΒ : “ὟΥε οᾶτηβ ἰο (δϑβᾶγθὰ ἂπά Ἂεπίειθᾶ ἰπίο 
ἐπ πουβα οἵ ΡΒΠῚΡ {πὸ ΤἩνδηρο] δῖ, οπα οὗ ἐπε βενεῃ, 

δια τϑηγαϊ θα τ τη, Απᾶ Πα Παᾷ ἔουν ἀδυρηϊουϑ 
, ὙΠῸ Ὑγ6 16 ΡΙΟΡΠοὔθβϑθβ. 

Υῆε Πᾶνε πον ἀθβου θεά ἐπ6 ἔδοὺβ νη ἢ Πᾶνε σοτηα 

ἴο οὔὖὐ Κπον]θαρα οοποθυηΐηρ ἔπΠ6 Αροβεϊοβ ἀπᾶ ἐποὶν 

ἐἴτηθβ, ὑῃ6 βου υυϊεηρθ  ῃοἢ ἔπον Πᾶνα ΘΕῸ 5, 

ὕποβ8 Ῥοοῖκβ νη οἢ ἀγα ἀἰβραϊεα γεῦ πονθυίῃ 6 1655 ἃγ6 
566] ΟΡΘΠΪΥ ΟΥ̓ ΤΔΠΥ ἰπ τηοϑὺ ΟΠ ἢ 685, πα ὑΠποβθ6 

γγΠοἢ ἀγα δἰ τορεῖπου που ουβ πα ἔογαῖρη ἕο Οὐἱ 
Βιβίουϊο οὐἱδποάοχυ. [οὖ 5 πον οοπεπυρε {6 

πδυγαῖνα. 

ΧΧΧΙΠ. Αἴδου Νουο δῃπα Ἰομπα ἴδῃ ὑγϑαϊ οι 58 5 
ἐπαῦ ἀπᾶϑυ {πὸ ΕΡΟΥΟΥ γῃΟ56 {ἰπη65 γγα ἃ΄6 πον 46- 

βου ἰπρ ΡΟΥβΘοι 00 γγἃ5 ταῖβθα ἀρδίηβῦ τ8. Βρουδαϊ- 

ΘΔ], ἴῃ βοῖαα οἰτ168, τοστη ΡΟρυΪδΥ τἰβίηρβ ὅε Πᾶνα 

Ἰδασπῦ ἐμαὶ ἴῃ ἰὸ ϑτηθομ, {Π6 80 οὔ ΟἸοραβ, ὑγβουη 
ψ6 5ῃονγεα ἴο πᾶνε Ῥθθη ἐπα βεοοπα Ὀΐβμορ οἵ {π6 

συγ ἢ αὖ «Θγυβαίθυη, ἐπᾶάβα ΐβ 16 ἴῃ τηαγγγαοτη. 

ΤῊΘ νἱΐηθθθ ἴον ἐΠ15 15. ἐπαὺ βϑᾶτηβ ΗἩδροβίρραβ, οὗ 

γγῃοπ ψγὸ ἢᾶνα ΔἸγεδαῪ αυοίεα βανευα] Ῥδβϑαροϑ. 

ΑΥ̓ΟΥ βρεακίηρ οἵ οεγίαϊπ Πογθίϊοβ ἢ6 ρῸθβ. ὁπ ἴο 

ἜΧρ]αΐη Ποὺ ϑ'υτηθοι νγὰ8. αὖ {Π18. {ἴπη6 δοοιιβεα ὈῪ 

ποῖ ἃπα [ῸΣ τηϑὴν ἀαΥ8 νγὰβ ζογζυγοα ἴῃ νϑυΐουϑ 

᾿ χΩΔΠΠΟΙ5 ἴοΥ Βοΐηρ' ἃ ΟΠ τ βείδη, το ἐπ ρστϑαὺ δϑιοηίϑῃ- 
τηθηΐ οὗ {πε Ἰυᾶρε δηᾶ ἔμποθα στ Πΐπα, ἀπ|}} ἢς 

Β: γε δη οπα Πκα ἐπαῦ οὗ ἐπε Τοστὰ. Βαυΐ ἐποῖθ ἰβ 

ποὐμίηρ Ρεύξον ὑμπαπ ἴο ᾿ἰδύθπη το ὑπ6 Βἰβίουϊδη ηο 

6115 ἔπεβα ἔδοῖβ δ5 [Ὁ] ονθ. ““οιαα οὗ {π686 (παῖ 
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τινες Σίμωνος τοῦ Ἀλωπᾶ ὡς ὄντος ἀπὸ Δαυὶδ 
καὶ Χριστιανοῦ, καὶ οὕτως μαρτυρεῖ ἐτῶν ὧν ῥκ 
ἐπὶ Τραϊανοῦ ζαίσαρος καὶ ὑπατικοῦ ᾿Αττικοῦ." 
φησὶν δὲ ὁ αὐτὸς ὡς ἄρα καὶ τοὺς κατηγόρους 4 
αὐτοῦ, ζητουμένων τότε τῶν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς 
᾿Ιουδαίων φυλῆς, ὡς ἂν ἐξ αὐτῶν ὄντας ἁλῶναι 5» 
συνέβη. λογισμῷ δ᾽ ἂν καὶ τὸν Συμεῶνα τῶν 
αὐτοπτῶν καὶ αὐτηκόων εἴποι ἄν τις γεγονέναι 
τοῦ κυρίου, τεκμηρίῳ τῷ μήκει τοῦ χρόνου τῆς 
αὐτοῦ ζωῆς χρώμενος καὶ τῷ μνημονεύειν τὴν 

σοῖιη 19. 2ὅ τῶν εὐαγγελίων γραφὴν Μαρίας τῆς τοῦ Κλωπᾶ, 
Βὰ5. Η.Ε. οὗ γεγονέναι αὐτὸν καὶ πρότερον ὁ λόγος ἐδήλωσεν. 
ΩΝ ὋὉ δ᾽ αὐτὸς συγγραφεὺς καὶ ἑτέρους ἀπογόνους ὅ 

ἑνὸς τῶν φερομένων ἀδελφῶν τοῦ σωτῆρος, ᾧ 
ὄνομα ᾿Ιούδας, φησὶν εἰς τὴν αὐτὴν ἐπιβιῶναι 
βασιλείαν μετὰ τὴν ἤδη πρότερον ἱστορηθεῖσαν 
αὐτῶν ὑπὲρ τῆς εἰς τὸν Χριστὸν πίστεως ἐπὶ 
Δομετιανοῦ μαρτυρίαν, γράφει δὲ οὕτως" “ ἔρχονται ὃ 
οὖν καὶ προηγοῦνται πάσης ἐκκλησίας ὡς μάρτυρες 
καὶ ἀπὸ γένους τοῦ κυρίου, καὶ γενομένης εἰρήνης 
βαθείας ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ, μένουσι μέχρι Τραϊανοῦ 
Καίσαρος, μέχρις οὗ ὁ ἐκ θείου τοῦ κυρίου, ὁ 
προειρημένος. Σίμων υἱὸς Κλωπᾶ, συκοφαντηθεὶς 
ὑπὸ τῶν αἱρέσεων ὡσαύτως κατηγορήθη καὶ 
αὐτὸς ἐπὶ τῷ αὐτῷ λόγῳ ἐ ἐπὶ ᾿Αττικοῦ τοῦ ὑπατικοῦ. 
καὶ ἐπὶ πολλαῖς ἡ ἡμέραις αἰκιζόμενος ἐμαρτύρησεν, 
ὡς πάντας ὑπερθαυμάζειν καὶ τὸν ὑπατικὸν πῶς 
Ρ̓Κκ τυγχάνων. ἐτῶν ὑπέμεινεν, καὶ ἐκελεύσθη 
σταυρωθῆναι." ; 
Ἐπὶ τούτοις ὁ αὐτὸς ἀνὴρ διηγούμενος τὰ κατὰ Ἴ 

1 ΤῊς ἀαΐς οὔ Αἰἰίσιι5. ἰδ ἀπκπονη, θὲ ἰη ἐπα Ολγοηίοοι, 
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ἰθ ἴο 58 ἐπε ΠΒογείϊοϑ) δοουβεα βίτηοπ ἐῃ6 βοὴ οἵ 
ΟἸοραβ οἵ Ρεΐπρ' ἀδϑοεπαθα ἔτοτα Πᾶνα ἀπμα ἃ ΟΠ τὶ5- 
ἐΐϊαη ἃπα πὰ Π6 βυβογεα τηᾶγύγγαάοτη, Ὀεΐπρ ἃ 
Βυπάγοα πα ὑνγαπῖγ γϑᾶγβ οἱ, θη ΤΥα]αη νγὰ8 
ΘΙΏΡΟΓΟΥ ἃπα Αὐὐΐουβνγαβ Οοηβα αν. 1 ΤῊΘ βᾶπλ6 ΨΥ ΤΟΥ 
58 γγ5 ὑπαῦ ἢΐβ δοοιβουβ α]50 βυβεγεα δυγοϑὺ ἴῸΥ Ὀεϊηρ' 
οὗ {πε τόογὰὶ μουβε οὗ ἐπε 9678 ΠΘΠ ΒΘΔΙΌΠ νγᾶ5 
τηϑάθ αὖ ὑπαὺ {ϊπης ἴῸγ ἔποβα οὗ ὑπαὶ ἔδυ. Απα 
ὁη6 ψου]α γΘαθοηΔ]ν 58 Ὺ ὑπαὶ ϑυσάθοῦ γὰ8 οὁπ6 οὗ 
ὑπ γεν παβθοβ δἃηα δοῦσα! ἤθᾶγουβ οἵ ὑπῸ Τιοσὰ 
οα ἐπα δνίάθπος οὗ ἐπε Ἰεηρίῃ οὗ 5 16 πα τΠ6 
τοεσεποα ἴπ ἔῃ6 ο5ρ615 ἰο Μϑῦν {πε νἱε οἵ ΟἹοραβ 
ὙΠΟΒ6 505 ἔπε παυγαῖνε Πδ5 ΔΙ αῪ 5ῆον Πίτη ἴο θ6. 

ΤῊΘ βᾶτηθ ὙΥΕΥ θαγ5 ὑπαῦ οἴου ρυδαπάβομβ οὗ 
οπ6 οὗ {Π6 50-οδ]] δα Ὀγείῃγθη οὗ ὑπ6 ϑανίουν πᾶιηθα 
Ψυᾶδ5 βυγνίνεα ἴο πε βϑῖηθ στεῖρῃ αἰζευ παν πᾶ 
δίνϑη ἴῃ ἐπα {της οὗ Ποηνδίδη ὅπ θυ ηΟ ΠΥ ΔΓ ΔαΥ 
τϑοογάδα οὗ ἔμδθιὰ ἴῃ ΡῈ ΠΑ] οὗ ὑπ6 ἤδη ἴπ ΟΠ τιβῦ. 
ΗΘ νυυἱΐεβ ὑπ : “ὙΠΘΥ σάτα ὑμπεγεΐοτα ἀπα ρυαβία θα 
ΟΥ̓́ΣΥ͂ ΘΥΕΙῪ ΟΠΌΤΟΝ 8485 νυ ἱΐπθϑθαθ Ὀ6]οπρίηρ ἴο ἐπθ 
Του 5. ἔαγαγ, ἀπ θη ἐμοτῦα νγὰβ οουρ]θῖθ Ῥθᾶοα 
ἴπ ΘΥΘΙῪ Ομυσο ὑΠΕ6Ὺ βυγνίνεα ἀπ} {πε ταῖρῃ οὗ 
πὸ Ἐπροτου ΤΥδ]4π, ἀπ} {πΠ6 ἐς ἤθη {Π6 805 
οὗ ἴη6 Τιογα 5. ἀποῖθ,3 ἐπε αἰογεθαια ϑίσαοη ἔῃ 6 500 οὗ 
ΟἸοραβ, νγὰβ β' πα] υ]ν δοουβοα ὈΥ ἐπα βεοῖβ οα ἴῃ8 
βᾶτηθ οἤατρα θαΐοσε Αὐἰίουβ ἕῃ6 (ὐοπβυίαυ. ΗἨδ νγᾶβ 
ἰογξαγεα ΤῸΥ την ἄδγβ πᾶ σάνε Ηἷβ υν ὑπ 6855, 50 ὑμδὺ 
811, ὄονθὴ ἐπ οοηϑαϊαῦ, γΈγῈ Οχ γε ἜΙΥ ΒαγρΥθθα 
ἢονν, δὖ ἐῃε ρὲ οἵ οπε δυπάτοϑα δπᾶ ὑνεπῖυ, ἢ6 6δη- 
ἀυτεά, δπᾷ ἢς νγαβ οοϊησηδηάοα ἔο ΡῈ ογυοϊβεα.᾽ 
Βεϑίάθβ ἐπιῖ8 ἐπε βάγὴς ψυϊζου, Ἔβχρ]αἰπίπρ [ῃΠ6 δνθηΐβ 

ἘαΒο 5 ἀαΐθϑ ἐπα τπαυίγγάοιη οὗ ϑυτήθοη ἱπ ἐπα πίη οΥ 
ἰεπίῃ γεᾶν οὐ Τταΐαη (Α.Ὁ. 106 οὐ 107). 

. 3 Ἠδ νγὰβ ἔπ6 Ὀγοῖμει οὐ ΦΌΒΘΡΗ : 566 11]. 11.1. 
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τοὺς δηλουμένους, ἐπιλέγει ὡς ἄρα μέχρι τῶν 
τότε χρόνων παρθένος καθαρὰ καὶ ἀδιάφθορος 
ἔμεινεν ἡ ἐκκλησία, ἐν ἀδήλῳ που σκότει ὡς εἰ 
φωλευόντων εἰς ἔτι τότε τῶν, εἰ καΐ τινες ὑπῆρχον, 
παραφθείρειν ἐπιχειρούντων τὸν ὑγιῆ κανόνα τοῦ 
σωτηρίου κηρύγματος" ὡς δ᾽ ὁ ἱερὸς τῶν ἀπο- ὃ 
στόλων χορὸς διάφορον εἰλήφει τοῦ βίου τέλος παρ- 
εληλύθει τε ἡ γενεὰ ἐκείνη τῶν αὐταῖς ἀκοαῖς 
τῆς ἐνθέου σοφίας ἐπακοῦσαι κατηξιωμένων, τη- 
νικαῦτα τῆς ἀθέου πλάνης ἀρχὴν ἐλάμβανεν ἡ 
σύστασις διὰ τῆς τῶν ἑἕτεροδιδασκάλων ἀπάτης, 
οἵ καὶ ἅτε “μηδενὸς ἔτι τῶν ἀποστόλων λειπο- 

1 Τίπα. 6, 20 μένου, γυμνῇ λοιπὸν ἤδη κεφαλῇ τῷ τῆς ἀληθείας 
κηρύγματι τὴν ψευδώνυμον γνῶσιν ἀντικηρύττειν 
5 , ἐπεχείρουν. 
ΧΧΧΗΙΙ. Τοσοῦτός γε μὴν ἐν πλείοσι τόποις 1 

ὁ καθ᾽ ἡμῶν ἐπετάθη τότε διωγμός, ὡς Πλίνιον 
Σεκοῦνδον, ἐπισημότατον ἡγεμόνων, ἐπὶ τῷ πλήθει 
τῶν μαρτύρων κινηθέντα, βασιλεῖ κοινώσασθαι 
περὶ τοῦ πλήθους τῶν ὑπὲρ τῆς πίστεως ἀναιρου- 
μένων, ἅμα δ᾽ ἐν ταὐτῷ μηνῦσαι μηδὲν ἀνόσιον 
μηδὲ παρὰ τοὺς γόμους πράττειν αὐτοὺς κατ- 
εἰληφέναι, πλὴν τό γε ἅμα τῇ ἕῳ διεγειρομένους 
τὸν Χριστὸν θεοῦ δίκην ὑμνεῖν, τὸ δὲ μοιχεύειν 
καὶ φονεύειν καὶ τὰ συγγενῆ τούτοις ἀθέμιτα 
πλημμελήματα καὶ αὐτοὺς ἀπαγορεύειν πάντα 
τε πράττειν ἀκολούθως τοῖς νόμοις" πρὸς ἃ τὸν 
Τραϊανὸν δόγμα τοιόνδε τεθεικέναι, τὸ Χριστιανῶν 
φῦλον μὴ ἐκζητεῖσθαι μέν, ἐμπεσὸν δὲ κολάζεσθαι: 
δι’ οὗ ποσῶς μὲν τοῦ διωγμοῦ σβεσθῆναι τὴν 
ἀπειλὴν σφοδρότατα ἐγκειμένην, οὐ χεῖρόν γε 
μὴν τοῖς κακουργεῖν περὶ ἡμᾶς ἐθέλουσιν λείπεσθαι 
Φ70 
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οὗ {Π686 ἐϊπηθβ, αἀᾶς ἐμαὶ μι ἔπθη ἐπα ομυγοῇ 
ΤΟΙΩΔΙΠΘα ἃ Ρυγ6 8 Πα πποοιτιρίθα νἱγρίη, [ον ἐῃοβα 
γῆ αὐξεπιρίεα ἴο οουταρὺ ὑπῸ ποθ] Ὁ] σὰ]Ὲ οὐ ἐπε 
Θδν]ΟΌΓ᾿ 5 Ῥγεδοῃΐηρ,, 1 ΠῈῪ εχἰϑιθα δ 41], Ταυ]ςθα ἴπ 

ΟΡβοῦσα ἀαυῖηθθθ. Βα θη ὑπ βδοτεα Ραπᾶ οἵ 
π6 Αροβέϊεβ πᾶ ὑῃθ σεπογαίίοη οὔ ἔποβα ἴο ὑβοσὰ 
1 πδα θβδπ νοποῃϑαΐδα ἕο ἤθδὺ νἱτἢ ἐπιαῖν Οὐ ΘΔΥ5 
ἔπε αἰνίπα υυϊβάουη δα γϑϑοῃθα ἐπθ βϑνθυὰὶ δεπᾶς οὗ 
ἐπαῖν ᾿ἴνεϑ, ἔπθη ἔμς ἐεἀογαίίοπ οὗ ροά]θθθ ΕΥΤῸΣ 
ὕοοῖκ 105 θερτὶπηΐηρ' ἐΠγοιρῈ ὑπὸ ἀδοοίς οὔ ἔα]ςα ὑθᾶοῃθυβ 
ψγ)η0, 56οίηρ' ἐπαῦ πόμα οὗ ἐπ6 Αροβέ]θβ 51} γοτηδίῃηθά, 
Ῥαγεδοθαϊν ἐγεα ἀραϊηδὺ ἔΠ6 ρυθδοῃίηρ οὗ της ὑσατῃ 
π6 οουηξου-ρυοοϊαγηαίίοη. οἵ ““ Κπον]εᾶρε ἔα ]56}Ὺ 
50-Ο8164.᾿ 
ΧΧΧΠΙ. ΤῊ ρουβθουύίοι ψ ΒΊ ἢ δὲ ἐπαῦ ἐΐπηθ νγὰϑ 

δχίθπαθα ἀραϊηϑῦ τι5 ἴῃ Δ Ὀ]Δ 665 νγὰ8 80 σγϑδῦ ὑπαΐ 
ΡΙΙηΐὰ5 Θϑουσπάθπβ, ομα οὗ πθ6 τποϑὺ αἰβυϊπηραθη6α 
ΘΟ ΘΥΠΟΥΒ, γγ88 αἰδίυγ θα δὖ ἔπ 6 Πασ θ6. οὔ ἢ 6 πα υ υΥ8, 

δια τθρογεθα ἴο {πὸ Επροτου ἔπ 6 πατθου οὔ ὑΠοβα θείηρ' 
Ραυΐ ἴο ἀδαίῃ ἴον ἐπε ἔα τ, απα ἴῃ ὑπ6 βαπχα ἀοουτηθηΐ 
τηδηὐοποα ἐπαὺ μ6 ἀπάευθίοοα ὑμθπὶ το ἀο ποϊῃίηρ' 
ὙἱοΚαα οὐ {Π6ρὰ] Ἔαχοθρὺ ἐπαὺῦ ὑΠ6Ὺ τοβ6 δὖ ἄδνῃ ἴο 
βίηρ' ἕο ΟΠ υβὺ δβ ὑπουρὴ ἃ (οά, πὰ ὑπαῦ ὑπο ν ὑποιη- 
56 ῖνεβ ἔουραᾶε δάἀυ]δουυ, τουστθυ δ πα βἰγαῖδν ὑθυυ 18 
οὐἶτηθβ, δηᾶ ὑπαὺ ἔπον αἰά ενευυἐίηρ' 'π οροαΐεποα 
ἕο ἐπα ἰανν. [Ἃἢ δῆβνου ἰο [Πϊ5 ΤΥ] ἰδδαθα ἃ ἀθοῦθθ 
ἴο ἐπε οἴἴδοι ὑπαὺ ῃς ἐσῖρθε οἵ Ομ υβεϊαπβ βῃου]ᾶ ποῦ 
6 βουρῃὺ ἴογ Ῥαὺ ρυμπίβῃοα ψΠδη ἰὉ νὰ τηθὺ 1. 
ΒΥ ἐπὶ τηθᾶπβ ἐπε ἱτημηϊπθηῦ ἐῃγθαὺ οὗὨ ρευβθου οι 
γγὰ5 Ἔχ ϊηριβηθα ἴο βοῖαθ Ὄχίθπὺ, θα ποηθ {πε 1685 
ΘΡΡουύαη 165 τοτηδίηθα ἴο ἔμοβα ὅγηο0 ψ]βηθα ἴο Πδιτη 
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Τοιῦ, 4᾽οῖ. 3 

ῬΙη, οὐ Τσᾶ- 
ἴδῃ. Εἰ γριδί, 
96, 7 

ῬΙίη, οὔ Ττὰ- 
ἴδῃ. ᾿ὑρίδί, 
97,3 

ΕΠΒΕΒΙΌΒ 

προφάσεις, ἔσθ᾽ ὅπῃ μὲν τῶν δήμων, ἔσθ᾽ ὅπῃ 
δὲ καὶ τῶν κατὰ χώρας ἀρχόντων τὰς καθ᾽ ἡμῶν 
συσκευαζομένων ἐπιβουλάς, ὡς καὶ ἄνευ προ- 
φανῶν διωγμῶν μερικοὺς κατ᾽ ἐπαρχίαν ἐξάπτεσθαι 
πλείους τε τῶν πιστῶν διαφόροις ἐναγωνίζεσθαι 
μαρτυρίοις. εἴληπται δ᾽ ἡ ἱστορία ἐξ ἧς ἀνώτερον 
δεδηλώκαμεν τοῦ “Γερτυλλιανοῦ Ῥωμαϊκῆς ἀπο- 
λογίας, ἧς ἡ ἑρμηνεία τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον 

καίτοι εὑρήκαμεν καὶ τὴν εἰς ἡμᾶς ἐπιζήτησιν 
κεκωλυμένην. Πλίνιος γὰρ Σεκοῦνδος ἡγούμενος 
ἐπαρχίου κατακρίνας Χριστιανούς τινας καὶ τῆς 
ἀξίας ἐκβαλών, ταραχθεὶς τῷ πλήθει, διὸ ἠγνόει 

, Φ - δὲ ᾿ Μ ΄, “ “-“ “ - τί αὐτῷ λοιπὸν εἴη πρακτέον, Γραϊανῷ τῷ βασιλεῖ 
ἀνεκοινώσατο λέγων ἔξω τοῦ μὴ βούλεσθαι αὐτοὺς 
εἰδωλολατρεῖν οὐδὲν ἀνόσιον ἐν αὐτοῖς εὑρηκέναι" 
ἐμήνυεν δὲ καὶ τοῦτο, ἀνίστασθαι ἕωθεν τοὺς 
Χριστιανοὺς καὶ τὸν Χριστὸν θεοῦ δίκην ὑμνεῖν 
καὶ πρὸς τὸ τὴν ἐπιστήμην αὐτῶν διαφυλάσσειν 
κωλύεσθαι φονεύειν, μοιχεύειν, πλεονεκτεῖν, ἀπο- 
στερεῖν καὶ τὰ τούτοις ὅμοια. πρὸς ταῦτα 
ἀντέγραψεν Γραϊανὸς τὸ τῶν Χριστιανῶν φῦλον 

᾿Ὶ ᾽ “ 7 ᾽ }] ᾿Ὶ ,ὔ ᾽» μὴ ἐκζητεῖσθαι μέν, ἐμπεσὸν δὲ κολάζεσθαι. 
καὶ ταῦτα μὲν ἐν τούτοις ἦν. 
ΧΧΧΙΝ. Τῶν δ᾽ ἐπὶ Ρώμης ἐπισκόπων ἔτει 

τρίτῳ τῆς τοῦ προειρημένου βασιλέως ἀρχῆς 
Κλήμης Εὐαρέστῳ παραδοὺς τὴν "λειτουργίαν 
ἀναλύει τὸν βίον, τὰ πάντα προστὰς ἔτεσιν ἐννέα 
τῆς τοῦ θείου λόγου διδασκαλίας. 
ΧΧΧΥ. ᾿Αλλὰ καὶ τοῦ Συμεῶνος τὸν δηλωθέντα 

τελειωθέντος τρόπον, τῆς ἐν “Ἱεροσολύμοις ἐπι- 
σκοπῆς τὸν θρόνον ᾿Ιουδαῖός τις ὄνομα ᾿Ἰοῦστος, 
μυρίων ὅσων ἐκ περιτομῆς εἰς τὸν Χριστὸν τηνι- 
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ἘΟΟΙ ΕΒ. ΗΙΘΤΟΆῪΥ, 111. χχχηῖ. 2----χχχν. 1 

18. ϑοιηδίϊηθϑ ὑῃ 6. Ῥοριΐδοθ, βοτηθυϊηθββ ανθη ὑΠ6 
Ἰοσδὶ δυνπουίεϊθβ οοπέγίνεα ρῥ]ούβ ἀραϊπδὺ π8, 80 ὑπαῦ 
ἢ ΠΟ ΟΡΘη ρουβθου οι ρᾶυϊα] αὐΐδοκβ θτοκΚα ουΐ 
ἴῃ νϑυΐουβ ργονίποο5 Πα τηδην οὗ ὑπ αἰ {Π Ὁ] ἐπατπιγθα 
τη τοι ἴῃ νϑυΐοιιβ ὑγᾶγβ. ΓΠ6 παγγαϊνε μ85 θθ δὴ 
ἐακ ὴ ἔγομι ἐΠ6 1, αἰίη ΔΡοΪορῪ οὔ Του τ] ῃ τα θπ οπθα 
ἅθονε οὗ ψ βίο ἐπε ὑγαηϑιαύϊοη 15. ἃ5. ΤΌ]Π]}ονν5 : “Υεῦ 
γγα ἔουπα ὑπαὺ {π|5 αὐξειηρὺ ἃραϊηδῦ ἃ8. ψγὰβ 8150 
Ῥγενθηΐθά, ἴῸγ ἐπ ρονευπου οὗ {π6 ργονίποθ, ᾽ν 
ϑϑουηάπβ, δέου οοπαθιηπίπρ' οαγίαΐη (ἢ υ βυϊδη5. ἀπ 
ἀερυίνίηρ ἔποτὰ οὐ ἐπεὶν ὑϑηῖκκ, νγὰβ ἱστοῦ ]6α αὖ ὉΠ 6]ν 
πα θ6Ὶ δ ηα, ποὺ Κπονίηρ γμδὺ ἴο ἀο ἴῃ {πα ἔαΐατε, 
οοτηχηπηϊοαϊοα ἱτἢ ἐπ6 Ἐπαροτοῦ ΤΥδ͵δῃ, βαγίπρ' ὑμαΐ 
θεγοπά ἐπεῖν ἀν πριν 6 88 ἴο Οὔοὺ βδουϊῆσα ἴο 160]5, 
Β6 Παᾶ ἔουμπα ποιῃίΐηρ σἱοκθοα ἱπ μεθ. Ηβ αἷβοὸ 
τηδηϊοηδα ἐπῖ5, ὑπαὶ ὑπ6 ΟἸγϑυϊδηβ ἀγόβθα δὖ ἀανῃ 
Δηα βδηρ' ἃ Ὦγτηπ ἰο ΟΠ τβὺ 85. ἃ αοάα, δπὰ ἴῃ οὐ θυ 
ἴο Ῥγθβοῦνα ὑμῖν ἑθδοῃίηρ ἢ ἔου θα 6 τηυτα ον, δα α] θυ, 
οονδίουβηθβθ, ΤΟΌΡΘΥΥ, Δα 5Ό 0 ῃ }Πκο. ΤῸ {15 ΤΥ] 8 
βϑηΐ ἃ τϑϑουρὺ ὑπαῦ ἐπε ἐγῖρε οἵ ΟΠ γυιϑυϊδηβ. 5ῃου]α 
ποῦ 6 βουρῃῦ οαὖῦ Βαΐ ρυπίϑηῃεα 1 τηϑὺ ψ τ. ΒΌοἢ 
ψ γα ἐπα ανθηΐβ δὖ ὑμαῦ {ϊτηθ. 
ΧΧΧΙΨ. ΤΙ {πε ὑπίγὰ γεν οὗ ἐπε αἰογε-τηθηϊοποα 

ΘΙ ΡΘΙοΥ, ΟἸοταθπῦ μαπάθα ονεῦ ἐπε ταϊπἰβίτυ οἵ ὑῃ8 
Ὀίβῃορβ οἵ Βοιημδ ἰο Εὐναγεβῖοβ ἃἀπᾶ ἀδθραγίβα {}18 "6, 
πανίηρ ΒΘ 6π ἴῃ σμᾶτρα οὗ ὑπ6 ὑεδοῃίηρ οἵ πΠ6 αἰνίηθ 
ψγογα ΤῸΥ πΐπθ γϑϑῖ8. 
ΧΧΧν. Μοδϑονεῖ, θη ϑυταθοη βυδγθα τηδυύγυ- 

ἄοχα ἰπ ἐπ τηϑηποΥ αἰγοδάν ἀθβοῦροα ἃ οογίδίῃ [ον 
πδιηθα Φυβέαβ, γΠῸ νγὰ5 οὔθ οὗ ἐπα τηϑὴν ὑπουβαπηαᾶβ 
οὗ {πε οἰτουπιοϊβίοι ψνῃο ὈΥ ὑπαὺ ἐἶπαθ μδα Ὀε]ανβα θη 

1 ΤῊ Οτθοῖκ ποτά πιθαπ5 ζηοιοϊφασο ἡ ἈΪΟἢ 185 τη θα πὶ ΠΡ]685 
ἃ Πα ΟἸΘΑΥΙΥ ἃ τηϊβέα καπ ἰγαηϑιαἰΐομ οὗ {πὸ Τιαἴϊη. ον Πα ἢ 
ψτοία ἀϊβοΐρίϊηαηι. 
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Ιδσπ. Ερῆν. 21 
ΤΣ Ερϑ.ο. 1. 

. 6 
ἴα Μαρη. 

ἵμι. Τγαῖ. 1. 

ἔν Ἄονι, ὃ 

ΕΌΞΕΒΙΠ 

καῦτα πεπιστευκότων εἷς καὶ αὐτὸς ὦν, δια- 
δέχεται. 

ΧΧΧΥ͂Ι. Διέπρεπέν γε μὴν κατὰ τούτους ἐπὶ 
τῆς ᾿Ασίας τῶν ἀποστόλων ὁμιλητὴς Πολύκαρπος, 
τῆς κατὰ Σμύρναν ἐκκλησίας πρὸς τῶν αὐτοπτῶν 
καὶ ὑπηρετῶν τοῦ κυρίου τὴν ἐπισκοπὴν ἐγκε- 
χειρισμένος" καθ᾽ ὃν ἐγνωρίζετο Παπίας, τῆς ἐν 2 
Ἱεραπόλει παροικίας καὶ αὐτὸς ἐπίσκοπος, ὅ τε 
παρὰ πλείστοις εἰς ἔτι νῦν διαβόητος ᾿Ιγνάτιος, 
τῆς κατὰ ᾿Αντιόχειαν Πέτρου διαδοχῆς δεύτερος 
τὴν ἐπισκοπὴν κεκληρωμένος. λόγος δ᾽ ἔχει 8 
τοῦτον ἀπὸ Συρίας. ἐπὶ τὴν “Ῥωμαίων πόλιν 
ἀναπεμφθέντα, θηρίων γενέσθαι βορὰν τῆς εἰς 
Χριστὸν μαρτυρίας ἕ ἕνεκεν: καὶ δὴ τὴν δι᾿ ᾿Ασίας 4 
ἀνακομιδὴν μετ᾽ ἐπιμελεστάτης φρουρῶν φυλακῆς 
ποιούμενος, τὰς κατὰ πόλιν αἷς ἐπεδήμει, παροικίας 
ταῖς διὰ λόγων ὁμιλίαις τε καὶ προτροπαῖς ἐπιρ- 
ρωννύς, ἐν πρώτοις μάλιστα προφυλάττεσθαι τὰς 
αἱρέσεις ἄρτι τότε πρῶτον ἐπιπολαζούσας παρήνει 
προύτρεπέν τε ἀπρὶξ ἔχεσθαι τῆς τῶν ἀποστόλων 
παραδόσεως, ἣν ὑπὲρ ἀσφαλείας καὶ ἐγγράφως 
ἤδη μαρτυρόμενος διατυποῦσθαι ἀναγκαῖον ἡγεῖτο. 
οὕτω δῆτα ἐ ἐν ̓ Σμύρνῃ γενόμενος, ἔνθα ὁ Πολύκαρπος δ 
ἦν, μίαν μὲν τῇ κατὰ τὴν Ἔφεσον ἐπιστολὴν 
ἐκκλησίᾳ γράφει, ποιμένος αὐτῆς μνημονεύων 
᾿Ονησίμου, ἑτέραν δὲ τῇ ἐν Μαγνησίᾳ τῇ πρὸς 
Μαιάνδρῳ, ἔνθα πάλιν ἐπισκόπου Δαμᾶ μνήμ 
πεποίηται, καὶ τῇ ἐν Τράλλεσι δὲ ἄλλην, ἧς 
ἄρχοντα τότε ὄντα Πολύβιον ἱστορεῖ. πρὸς ταύ- ὁ 
ταις καὶ τῇ Ῥωμαίων ἐκκλησίᾳ γράφει, ἧ καὶ 
παράκλησιν προτείνει ὡς μὴ παραιτησάμενοι τοῦ 
μαρτυρίου τῆς ποθουμένης αὐτὸν ἀποστερήσαιεν 
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ἘΟΟΙ, ΒΞ. ΗΙΘΤΟΆΥ, 111. χχχν. 1---χχχυι. 6 

ΟἸἩγϑῦ, βυοοδοάδα ο ἐπα ἐπτοπα οὗ ὑπ6 Ὀἰβπορτῖς οὗ 
«  υπιβΆ] 6 η. 
ΧΧΧΥῚ. Αὐ {Π|5 εἶπηα ἔποσα ἤουτνθῃθα ἴῃ Αϑῖὰ Ῥο]γ- 

οδΥΡ, {πΠ6 οοτηρδπίοη οἵ {πΠ6 Αροβί!θβ, ψγῃο πδᾶ θθδη 
ἃρροϊηϊθα ἴο ἐπε Ὀἰβῃορσίς οἵ {πΠ6 σπαχο ἴῃ ϑτγυπᾶ 
ὈγΥ {πΠ6 δγενῖθπθβθαβ Πα τηϊηϊβίουβ οὐ ὑπθ6 Τογά. 
Περι 56 4 τηθη δὲ ἐπα βᾶτηθ ἐΐϊπηθ εσα Ῥαρίδβ, 
ὙΠῸ νγὰβ Πίτηβϑ!" ὈΙβῆορ οὗ ἐπε ἀΐοοθβε οὗ Ἠϊοσδρο]β, 

ἃ Πα Ἰρσηδίϊαβ, 501] ἃ πᾶτὴθ οὗ ποθ ἴο τηοϑὺ τηθῃ, ἐπ6 
ΒΕΟΟΠΩ αἴεν Ῥεΐου ἴο βυοοθεα ἴο ἐπθ ὈΙβμοργίς οὗ 
 ἈπΙοοη. Ὅῇῆε βἴουυ ρο65 ὑπαὺ ἢ6 νγὰβ βεηὺ ἔγοτη ϑ'υυῖα 

ἴο οπηθ ἴο θῈ δαΐθη Ὀ. βϑαβὺβ ἴῃ ἐἰθϑυϊηοην ἴὸ ΟΠ τ βῦ. 
Ηδ ν 5 ἕαϊκθῃ ἐπγουρἢ Αβῖα ἀπά δου τηοϑὺ σα ἃ] ρααγά, 
Δα δἰγεηρπεηθα ὈΥ Πῖβ ΒΡθθοἢ πα δχβουίαθοη 
1ῃς6 αἀἴοοεβθε οἵ βοὸὴρ οἷὐνγ ἴθ βίο Πα βίαγεα. Ηξε 
ῬΑυ ]ου]αυν ψᾶυποα ὑποὰ ἴο 6 οὐ {πεῖ ουδτα 
ἀραϊηϑὺ ἐπ6 Πουθϑίθϑ ψ ῃοἢ ἐπθη ἴῸΥ ὑπὸ ἢγθὲ ἐΐτης 
ψγαγα Ὀερὶπηΐηρ ἴο ομίδϊη, ἀπ δχμουΐεα τἤθτὰ ἴὸ 

ΒοΙα ἔαβὲ ἕο ἐπε ὑγδαϊοη οὗ ἐπε Αροβί!θβ, ἴο νυῃῖοῃ 
6 ὑποιρηῦ προοϑϑαυυ, ἴον βαεςγ 5 βᾶκε, ἴο σῖνε {π6 
ἔουτη οἵ νυυϊτίθη ἐεϑυμμοην. ΤῊυ5. γΏ16 ἢῈ γὰ5 ἴῃ 
Βταγτηδ ΠΘΥῈ ῬΟΪγ ΟΡ ψχὰ8, ΒῈ σγοΐα οπο Ἰδτευ 
ἴο ὑπ6 ομυσοι αὖ Ἐρῃθβϑιβ, τηθη]οπίηρ ὑΠαῖν Ῥαβίου 
Οπεαβίτηιιβ, ἃπα δηοῖμου ἕο {πΠ6 οἤυτοη αὖ Μαρπαβίᾶ 
9 ἐπα Μϑδπᾶσοι (απα μογα, ἴοο, π6 τηθηὐοποα {Π6 

Ρίβπορ Πδῃη)85), πα δῃοῦμεὺ το {πῸ ομυτοι ἴῃ Τ͵ΔΆ11685, 
οἵ ψῃίοῃ Π6 το]αΐθβ ὑπαὺ ῬοΙυ θ᾽5 νγὰβ ὑπ η ὑΠ6 τ α]6Υ. 
Τὴ δἀαϊίίοη ἕο ἔμθϑε ἢ6 αἰθο ψσούε ἴο {πΠ6 σβυσοῃ αὐ 
Βοτηθ, ἀπ ἰο 10 ἢ Ἔχίεπαθα ἐπε τεαπδϑὺ ὑπαῦ πον 
Βῃου]α ποὲ ἀεδρυῖνε Βίτη οὗ ἔπῸὸ πόρε ἔοῪ ψ ῃοἢ Πα 
Ἰοηρεὰ ὃγ Ὀερρίηρ Ὠΐτη οἱ ἔγοση 15 τηαυ γγάοτη. [1 
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ἘΠΒΈΕΒΙΤΙΒ 

ἐλπίδος: ἐξ ὧν καὶ βραχύτατα εἰς ἐπίδειξιν τῶν 
εἰρημένων παραθέσθαι ἄξιον. γράφει δὴ οὖν 
κατὰ λέξιν: ἡ ἀπὸ Συρίας μέχρι Ῥώμης θηριο-’ ; 
μαχῶ διὰ γῆς καὶ θαλάσσης, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐν- 
δεδεμένος δέκα λεοπάρδοις, ὅ ἐστιν στρατιωτικὸν 
τάγμα, οἵ καὶ εὐεργετούμενοι χείρονες γίνονται, 
ἐν δὲ τοῖς ἀδικήμασιν αὐτῶν μᾶλλον μαθητεύομαι" 

1 ὅν. 4,4 ἀλλ᾽ οὐ παρὰ τοῦτο δεδικαίωμαι.. ὀναίμην τῶν 
θηρίων τῶν ἐμοὶ ἑτοίμων, ἃ καὶ εὔχομαι σύντομά 
μοι εὑρεθῆναι: ἃ καὶ κολακεύσω συντόμως με 
καταφαγεῖν, οὐχ ὥσπερ τινῶν δειλαινόμενα οὐχ 
ἥψαντο, κἂν αὐτὰ δὲ ἄκοντα μὴ θέλῃ, ἐγὼ προσ- 
βιάσομαι. συγγνώμην μοι ἔχετε: τί μοι συμ-! 
φέρει, ἐγὼ γινώσκω, νῦν ἄρχομαι μαθητὴς εἶναι. 
μηδέν με ζηλώσαι τῶν ὁρατῶν. καὶ ἀοράτων, 
ἵνα ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐπιτύχω: πῦρ καὶ σταυρὸς 
θηρίων τε συστάσεις, σκορπισμοὶ ὀστέων, συγκοπαὶ 
μελῶν, ἀλεσμοὶ ὅλου τοῦ σώματος, κολάσεις τοῦ 
διαβόλου εἰς ἐμὲ ἐρχέσθωσαν, μόνον ἵνα ᾿Ϊησοῦ 
Χριστοῦ ἐπιτύχω.᾽᾽ 

Καὶ ταῦτα μὲν ἀπὸ τῆς δηλωθείσης πόλεως 
ταῖς καταλεχθείσαις ἐκκλησίαις διετυπώσατο: ἤδη 
δ᾽ ἐπέκεινα τῆς Σμύρνης γενόμενος, ἀπὸ Τρωάδος 

16π, ῬΙαά, τοῖς τε ἐν Φιλαδελφίᾳ αὖθις διὰ γραφῆς ὁμιλεῖ 
ἴκο. αιύρι, Καὶ Τῇ Σμυρναίων ἐκκλησίᾳ ἰδίως τε τῷ ταύτης 

προηγουμένῳ Πολυκάρπῳ" ὃν οἷα δὴ ἀποστολικὸν 
πριν ἄνδρα εὖ μάλα γνωρίζων, τὴν κατ᾽ ᾿Αντιόχειαν 
ΟΑΥΡ Ἱ αὐτῷ ποίμνην οἷα γνήσιος καὶ ἀγαθὸς ποιμὴν 

παρατίθεται, τὴν περὶ αὐτῆς φροντίδα διὰ σπουδῆς 
ἔχειν αὐτὸν ἀξιῶν. ὁὃ δ᾽ αὐτὸς Σμυρναίοις 1 
γράφων, οὐκ οἶδ᾽ ὁπόθεν ῥητοῖς συγκέχρηται, 
τοιαῦτά τινα περὶ τοῦ Χριστοῦ διεξιών" “᾿ ἐγὼ δὲ 
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ἘΟΟΙ ΕΒΙΑΒΘΤΊΟΑΙ, ΗἨΙΒΘΤΟΆΥ, Π]. χχχνι. 6-11 

8 ψγουτῃ Ή16 ἀρροπαΐηρ ἃ 5μογὺ δχίγδοῦ ἔγόγη ἐῃ15 
ἴῃ βυρροτὺ οἵ ψῇμδὺ μὰ θθθη βαϊά. Ης νψυῖΐεθ 85 
ῬΌΠΟν5 : “Εσοσὰ ϑ'γγία ἰο ἤομπηθ 1 δὰ ἢρηίηρ π ἢ 
ΜΔ Ῥααβίβ, ὈῪ ἰδπα ἃπά 568, ὈγῪ πίρῃῦ δἂμα ἄδν, 
Ὀουπά ἴο ἴδῃ ὑἸβδοραγάβ (ὑπᾶὺ 18, ἃ δοιῆρδῃν οἵ 
50111675), ἀπ πον θθοομηθ γουῦβ6 ἔου Κἰηα ἐγθαϊπηχθηί. 
Νονν 1 Ὀθεοοῖμα {6 τηογα ἃ αἰβοῖρ]ς ἴον ἐμ εῖν 11 ἀφ εα5, 
Ραῦ ποὺ ὈΥ {πῖ9 δὼ 1 Ἰυδιϊῆεα.᾿ 1 Ἰοῃρ' ἔογ {ῃ6 
Ὀδαβὶβ ὑπαῦ ἃγα ρυβραγβα ἔὺὙ τὲ ; ἃπαᾶ 1 ρύδὺ ὑπαὶ 
ΤΠ ΘΥ τα 6 ἔουιπα ῥτοταρὺ ἔου τὴα ; 1 ψ1} ἄνθη δηξϊοα 
ὕβοτα ἕο ἀθνοιῦτ πη ῬΥΟΙΩΡΌΙΥ ; ποῦ ἃ5. πὰβ Βᾶρρεπϑα 
ἴο βοῖὴβ ὑγῇομη ἐῃπ6Ὺ πᾶνε ποῦ ἐουοῃθα ἔοι ἔδδυ ; 

ΘΚ θη 1 πον ΡῈ ἀν]]Πἔπρ οὗ ἐμπειηβεῖνοβθ, 1 Ψ}1]] οτος 
ἵβθι ἴο 16. Οταπὺ τὴθ {π18 ἕανουσ. 1 Κπον ψῇῆδὺ 
ἰ5. Ἔαχρϑαϊθηῦ ἔῸυ τη ; πον 1 δὴ θερὶ πηΐπρ' ἴο θῈ ἃ 
αἰβοῖρ!8. Μδγν 1 θῆνυ ποίῃΐπρ' οὔ ὑΠπῖηρδ 56 6 ΟΥ̓́ΠΠΒΘΘΠ 
ὑμπαῦ 1 τᾶν αἰΐζαΐῃ ἴο «655 ΟΠ γῖθὲ. Τ,δὺ ποτα οοῖηα 
ΟΠ. τὴ6 ἔτα, δηα ογοββ, ἃπα βίσιρρ]ο5 ἢ ν1ἃ Ῥααβίβ, 
οαὐεϊηρ, Δηα ἰθαυίηρ ἀβαηαθυ, τδοκίηρβ οὗ ὈΟΠΕ5, 
τη ΔΗ, ηρ' οὗ Πτα 05, οὐ ϊηρ οὗ τὴν ψΠ01]6 θοάγ, οτπΕ]. 
ἰουΐατεβ οὔ ἔπε ἀδνῖ], τὰν 1 αΐ αὐἰαΐη ἴο «}6β18 
ΟἸὨτῖϑὺ τ 

ΤΠ15 Β6 Ραυΐ ἱπῖο γγογὰ5 ἔτόστα {Π6 οἷτν τηθηὐοπαϑα ἴο 
ἴῃ ομυχοθοϑ παιηθα. Ὑμαη 6 μδᾶ δἰγεδαν ραββϑᾶ 
Ὀεγομα ϑιαγτπα 6 α͵80 ρῖπ σοηνθυβθα ἴῃ νυ! πρ' 
ἔτοτη Τυοαβ συ ὑποβα ἴῃ ῬΕΙΠ]ΔαΘΙΡἢΐα ἀπα νυ ἢ ὑπὸ 

ΘΠ υγΟἢ οὗ {Π6 Βιυγυπαθδηβ, 8Πα Θβρθοίδ! ]γ τ ἢ Ρο]γ- 
ΟΔΥΡ ὑὙὴ0 νγὰβ ὕπεπ ἐπε ἢθδα οἵ {π|8 οῆυσοῃ. Ηθ 
Κηδνν ψΜ}6}} ὑῃαὺ ῬοΙγοαῦΡ νγὰ5 δῇ δροβίο!ο τη δπα 
κε ἃ ἔγτὰβ δῃηᾶ σοοά 5ῃερῃοια σοοτηστηθηαᾶβ ὑῃς6 ἤοοκ 
αὖ Απέϊοοι ἕο Ὠΐτη, αϑκίηρ πἴτη ἴο θῈ Ζβδίοιιβ ἴῃ ἢῖβ 
οᾶγα ἔου 10. Ηδ αἶβο νστοῦῖθ ἴο ἔπ6 ϑ'τανυπδθδηβ πού ηρ' 
ψγογ5 ἔγοτα Τ Κῆον ποὺ ψνῃδῦ βουτοα δηα αἰβοουτγβίηρ' 
ἔμυ5 δρουὺ ΟἸγχίβὺ : “᾿ΕῸΥ 1 Κπον ἃπα Ὀε]ϊανα {παὺ 
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ἘΠΒΕΒΙΒ 

καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἐν σαρκὶ αὐτὸν οἶδα καὶ 
πιστεύω ὄντα. καὶ ὅτε πρὸς τοὺς περὶ ἸΠέτρον 
ἐλήλυθεν, ἔφη αὐτοῖς. “λάβετε, ψηλαψήσατέ με 
καὶ ἴδετε ὅτι οὐκ εἰμὶ δαιμόνιον ἀσώματον" καὶ 
εὐθὺς αὐτοῦ ἥψαντο καὶ ἐπίστευσαν." 

Οἶἷδεν δὲ αὐτοῦ τὸ μαρτύριον καὶ ὃ Ἐϊἰρηναῖος, 
καὶ τῶν ἐπιστολῶν αὐτοῦ μνημονεύει, λέγων 
οὕτως" “ὡς εἶπέν τις τῶν ἡμετέρων, διὰ τὴν 
πρὸς θεὸν μαρτυρίαν κατακριθεὶς πρὸς θηρία, 
ὅτι ᾿ σῖτός εἰμι θεοῦ καὶ δι᾽ ὀδόντων θηρίων 
ἀλήθομαι, ἵνα καθαρὸς ἄρτος εὑρεθῶ. ̓̓  

Καὶ ὁ Πολύκαρπος δὲ τούτων αὐτῶν μέμνηται 
ἐν τῇ φερομένῃ αὐτοῦ πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολῇ 
φάσκων αὐτοῖς ῥήμασιν: " παρακαλῶ οὖν πάντας 
ὑμᾶς πειθαρχεῖν καὶ ἀσκεῖν πᾶσαν ὑπομονήν, 
ἣν εἴδετε κατ᾽ ὀφθαλμοὺς οὐ μόνον ἐν τοῖς μακα- 
βίοις ᾿Ιγνατίῳ καὶ Ῥούφῳ καὶ Ζωσίμῳ, ἀλλὰ καὶ 
ἐν ἄλλοις τοῖς ἐξ ὑμῶν καὶ ἐν αὐτῷ Παύλῳ καὶ 
τοῖς λοιποῖς ἀποστόλοις, πεπεισμένους ὅτι οὗτοι 
πάντες οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμον, ἀλλ᾽ ἐν πίστει καὶ 
δικαιοσύνῃ, καὶ ὅτι εἰς τὸν ὀφειλόμενον αὐτοῖς 
τόπον εἰσὶν παρὰ κυρίῳ, ᾧ καὶ συνέπαθον. οὐ 
γὰρ τὸν νῦν ἠγάπησαν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸν ὑπὲρ 
ἡμῶν ἀποθανόντα καὶ δι’ ἡμᾶς ὑπὸ τοῦ θεοῦ 
ἀναστάντα." καὶ ἑξῆς ἐπιφέρει" " ἐγράψατέ μοι 
καὶ ὑμεῖς καὶ Ἰγνάτιος, ἵν᾽ ἐάν τις ,ἀπέρχηται εἰς 
Συρίαν, καὶ τὰ παρ᾽ ὑμῶν ἀποκομίσῃ γράμματα" 
ὅπερ ποιήσω, ἐὰν λάβω καιρὸν εὔθετον, εἴτε 
ἐγὼ εἴτε ὃν πέμπω πρεσβεύσοντα καὶ περὶ ὑμῶν. 
τὰς ἐπιστολὰς ᾿Ιγνατίου τὰς πεμφθείσας ἡμῖν 
ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ ἄλλας ὅσας εἴχομεν παρ᾽ ἡμῖν, 
ἐπέμψαμεν ὑμῖν, καθὼς ἐνετείλασθε: αἵτινες ὗπο- 
2384. 



ἘΟΟΙΕΒΙΑΒΘΤΊΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΆΥ, 1Π1. χχχνι. 11--1 

ἢθ6 νγὰβ ἰπ {π6ὸ δϑθηῃ ὄνεπ ἴδον ὑπ Πδϑυνγθοίίοη. 
Απα ψῇδθῃ δ οαῖηθ ἕο ἔμοβα ψίτῃ Ραῖου 6 βαϊα ἴο 
ἐῆθιῃ : ̓ Τάκο, μδπα]6 τὴα απ 566 ὑπαὺ 1 δὴ ποῖ ἃ 

Ῥῃαπίομα ψἱτποι ἃ θοᾶγ.᾿ Απᾶ πον ἱμπημηδαϊαίοὶ]ν 
τουοῃοά Πΐτη ἀπα Ῥε]ϊενϑά. 

᾿τϑπᾶθὰβ αἶθοὸ κῆπον οὗ ᾿ΐβ τηαυύγγάοτη δἀηα αποῦοβ 
ἢϊ5 Ἰϑυξθιβ βαυίπρ' ἔῃπ5: “Α5. ομα οὗ {π6 ΟΠ υβυϊδηβ 
5814 θη Π6 νγὰβ οοπαθιηηδα ἴο ὑΠ6 Ὀδαβὶβ 85 ἰθβϑυ- 
ΤΩΟΠΥ ἴον αοά, “1 δὰ ῃη6 ψῇῃϑαὺ οἵ αοα ἃπα 1 δὰ 
στουπα Ὀγ ἐπε ἐδοὶῃ οἵ θεβαβϑὺβ ὑπαὺ 1 τηὰν ΡῈ ἔουπα 
Ῥυτα Ὀγθδά.ὄ " 

Ῥοϊγοδγρ, ἴοο, τηθηὐίομβ ἔπ 686 βᾶτὴθ ἐπίηρϑ ἴῃ ὑΠ6 
Ἰεέξου ἴο ἔῃ. ῬΕΠΙρρίδηβ Ῥδαυίηρ Πῖθ πᾶπηθ ἃπα 
βᾶγϑὶ “ΝΟΥ͂ 1 ὈΕΒΘΘΟ γοὰὺ 811] ἕο οὔδΥ ἐπε ψοτὰ οὗ 
τὶσῃθουβηαβθ, ἃπαὰ ἴο ρυδοίϊδβα 41] ὑπθ δπαυγδηοα 
ΠΟ ἢ γοι 150 βὰν 6 ἴουα γοῦν Ἔγ68, ποῦ ΟΗΪΥ ἴῃ ὑῃς 
Ὀ]Εββθα Ἰρηδίϊιβ, πα Ζοβίτηιιβ, ἀπα Βαυΐαβ, θα 4150 

ἴῃ οὐπουβ διηοηρ' γΟυ Β ΪνῈ 5, 8Πα ἴῃ Ρδὰ] Πἰπηβο], 
Δα ἴῃ ἐπα οὐποὺ Αροβϑί!θ ; Ὀεΐπρ ρευβυδαδα ἐμαὶ 
811 οὗ {πεθε6 “τη ποὺ ἴῃ ναΐϊπ,᾿ Ραὺ ἴῃ αι δπᾶ 

Τρ θουβηθβθ, ἃπα ὑπαὺ ὑπο ν ἅτ ἢ {πΠῸ6 Τιογα ἴῃ 
ἐς “ Ῥίδος ψνῃο ἢ 15 ὑμεῖς ἀπ6,᾿ ἢ γΠποπὰ ὕΠ6Ὺ 4150 

βΒυβετθα. ἘῸν ὑπο αἰα ποὺ ᾿ἰονε ἐῃϊ5 ργεϑεπὺ νουἹα ἡ 
Ραΐ Πίτπη ψηο αἰεα οα οὐυτ 6 ΠΑ], πα νγὰβ γαϊβεα ὈῪ 

(οἄ ἴον οὖν 88κε5. Απᾶ ἢδ οοῃζίπιδ5 ἰαΐου, “ὋΒοίῃ 

γοι πα Ἰρπαίιβ ψυοῦθ ἴο τὴθ ἐμαὺ 1 ἀῆγομπθ νγὰβ 
ϑοίηρ ἴο ϑ'υυία ἢ6 5ῃομα α5δὸ ἴακθ γοὺγ Ἰθύξειβ 1 
ψ1}1 ἀο {πῖ5 161 Πᾶνε ἃ οοηνθηϊθηῦ ορρουδαηΐνυ, οἰ 6 Υ 
ΤΥ 561} οΥὁὨ ἔπ πᾶ Βοτὴ 1 τὴ 5 παΐϊηρ' ἃ5 ἃ ΓΘΡΥΘΒΘΏ- 
ἰαῖϊῖνε ἴου γοὺ πᾶ τηθ. γε 5επα γοῖ, ἃ5 γοῦ δϑκθά, 
ἐπα Ἰοὐξουβ οὗ ἱρπιδῦίιιβ, συ ΠΟ ὑνεσα βϑηΐ ἴο ὰ5 ὈΥ Πῖτα, 

δηᾷ οὔποθ ΗΠ ἢ γα Παᾷ ὈΥ 5. ὙΠ686 4γ6 50] οἰποα 
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ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

τεταγμέναι εἰσὶν τῇ ἐπιστολῇ ταύτῃ: ἐξ ὧν 
μεγάλα ὠφεληθῆναι. δυνήσεσθε. περιέχουσι γὰρ 
πίστιν καὶ ὑπομονὴν καὶ πᾶσαν “οἰκοδομὴν τὴν 
εἰς τὸν κύριον ἡμῶν ἀνήκουσαν." καὶ τὰ μὲν 
περὶ τὸν ᾿Ιγνάτιον τοιαῦτα᾽ διαδέχεται δὲ μετ᾽ 
αὐτὸν τὴν ᾿Αντιοχείας ἐπισκοπὴν Ἥρως. 
ΧΧΧΥΊΙ. Τῶν δὲ “κατὰ τούτους διαλαμψάντων 

καὶ Ἰζοδρᾶτος ἢ ἦν, ὃν ἅμα ταῖς Φιλίππου θυγατράσιν 
προφητικῷ χαρίσματι λόγος ἔχει διαπρέψαι, καὶ 
ἄλλοι δ᾽ ἐπὶ τούτοις πλείους ἐγνωρίζοντο κατὰ 
τούσδε, τὴν πρώτην τάξιν τῆς τῶν ἀποστόλων 
ἐπέχοντες διαδοχῆς. οἵ καί, ἅτε τηλικῶνδε ὄντες 
θεοπρεπεῖς μαθηταί, τοὺς κατὰ πάντα τόπον τῶν 
ἐκκλησιῶν προκαταβληθέντας ὑπὸ τῶν ἀποστόλων 
θεμελίους ἐπῳκοδόμουν, αὔξοντες εἰς πλέον τὸ 
κήρυγμα καὶ τὰ σωτήρια σπέρματα τῆς τῶν 
οὐρανῶν βασιλείας ἀνὰ πᾶσαν εἰς πλάτος ἐπι- 
σπείροντες τὴν οἰκουμένην. καὶ γὰρ δὴ πλεῖστοι 
τῶν τότε μαθητῶν σφοδροτέρῳ φιλοσοφίας ἔρωτι 
πρὸς τοῦ θείου λόγου τὴν ψυχὴν πληττόμενοι, 
τὴν σωτήριον πρότερον ἀπεπλήρουν παρακέλευσιν, 
ἐνδεέσιν νέμοντες τὰς οὐσίας, εἶτα δὲ ἀποδημίας 
στελλόμενοι ἔργον ἐπετέλουν εὐαγγελιστῶν, τοῖς 
ἔτι πάμπαν ἀνηκόοις τοῦ τῆς πίστεως λόγου 
κηρύττειν φιλοτιμούμενοι καὶ τὴν τῶν θείων 
εὐαγγελίων παραδιδόναι. γραφήν. οὗτοι δὲ θε- 
μελίους τῆς πίστεως ἐπὶ ξένοις τισὶ τόποις αὐτὸ 
μόνον καταβαλλόμενοι ποιμένας τε καθιστάντες 
ἑτέρους τούτοις τε αὐτοῖς “ἐγχειρίζοντες τὴν τῶν 
ἀρτίως εἰσαχθέντων γεωργίαν, ἑτέρας αὐτοὶ πάλιν 
χώρας τε καὶ ἔθνη μετήεσαν σὺν τῇ ἐκ θεοῦ χάριτι 
καὶ συνεργίᾳ, ἐπεὶ καὶ τοῦ θείου πνεύματος εἰς 
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ἘΟΟΙ ΕΒ. ΗΙΘΒΤΟΆΒΥ, 111. χχχνυι. 15--χχχναι. 8 

ἴο ἐπῖ5 Ἰθ δου, ἀπά γοὺ ν}1}} θῈ 40]6 ο θεπεῆϊ στθδιν 
ἔγομα ἔμθιη. ἘῸΣ ΠΥ οοπίαϊη δι ἢ, ραϊίεποθ, πᾶ 
41} π6 δαἀϊβοαίίου. ννῃΐοἢ ραγίαίϊηβ ἴο οὐὐ Τιοτά. 
ΒΌΘΗ 15. ὑπ6 βίουυ οοποογηΐηρ Ιρηαίϊιβ, ἀπά Ηδτοβ 
βΒισοσοαδα ἴο ἐπα Ιβμοργίο οὗ Απίίΐοοῃ αἴξεσ Βΐτη. 

᾿ ΧΧΧΥΤΠΙ. Απποηρ' ἔπο86 ψγηὴοῸ ψετα ἔατηουβ δὲ {Π15 
ἀἰτηθ νγὰβ 4150 Θυδάγαϊξιβ, οὗ σγβουη ἐγδαϊ θη 5αγ5 ὑπαὶ 
6 5ῃαγθά στ ἐπε ἀδυρηΐουβ οὗ ῬὮΠΡ {πὸ αἰδείπο- 
ἰΐοη οὗ ἃ ρυορῃθίϊο οἱ, Απα τηδπΥ οὐἤουβ θ6βῖά 65 
παῖ γε Ὲ 1611} Κπονγῃ δ ἐπὶ. ὑἴηθ ἀηα ἔακα ἐπῸ 
ἢυδὺ στᾶπκ ἴῃ ἐπε Αροβίο]ο βυσοεβδίοθ. Τῆ6βα Ρΐοιβ 
ἀἰβοῖρ]65. οἵ ρσυθαὺῦ τηθῃ Ῥυ1] ἴῃ ΘΥΘΥΥῪ ῬΙδοα οὐ ἐπα 

ἔουπάαεϊοηβ οὗ ὑπεῸὸὶ σμυγοῃο5. Ἰαϊᾷ ΡῪ ὑπθ Αροβίϊϑβ. 
ΠΟῪ βρτϑδά ἐπ ργθδοῃίπρ' ἀπ βοαϊξογεα {πΠ6 βανίῃηρ' 
56 665 οἵ ἐπε Κίπραοτη οἵ Ηδανεμ, βονίπρ' ἔμοτα Ὀσοδά- 
οαϑὺ ἐμγουρἢ ἐπ6 ΠῸ]Ὲ νου]. Μδπηγ οὗ ἐμοβα ἐπθπ 
αἸβοῖρ]6 8, ϑυηϊἐξθη ἴῃ [Πη6 8501] ὈγῪ {με αἰνίπε ΤορῸβ 
ἢ δῃ ἀγάθηὺ ραβϑίου ἔογ ἐῃηθ6 ἴονε οὗ νίβάοτχα,, 

ὉΠ6Π16α [Π6 ϑανίουσ᾽β οοτησηδπα πα αἰδισθαϊεα 
ἐμεῖν ργοροσῖν ἴο ὑῃ6 πϑοᾶγυ, μεπ, βύαγεϊπρ' οα ἐπε 1τ 

ΟὈΓΠΘΥ͂, ἴοοϊς ἀρ {πΠῸ μοῦ οὗ δνδηρο]δὺβ Πα ὑγΕΥα 
“ϑδίουβ ἴο ρύβδοῇ ἴο 8}1] ψγῇο δᾶ ποὺ γεὺ μεαγὰ {πε 
ψοτχα οὗ {π6 [αϊ Ὁ}, πα ἴο ὑγδηβηνῖῦ {πΠ6 νυυϊθηρ' οὗ ὑπ 6 
αἰνίπε οβροὶβ. ΑΙ5 Β00Π 8ἃ5 ΤῃΠ6Υ Πα πὸ τῇοσα ἐΠδπ 
Ἰαϊα ἐπε ἐουπαδίίομβ οὗ πε αι ἴῃ βοιὴθ βίγαπρα 
Ῥίδοθ, πεν δρροϊηϊθβα οὐπεῖβ 85 βῃερῃεγαβ δηά 
σοτητηϊ θα ἴο ἔπθτα ἐπ ἰαβὶς οἵ ᾿θπαϊηρ' {Ποθ6 ψῃῸ 
Βαᾷ Ὀδθη μιδὺ Ὀχγουρηῃῦ ἴῃ, θυὺ {πα ὑποιηβεῖνεβ 
Ῥαββεά οἡ ἂραΐῃ ἕο οὐπεϑῖ ἰαπᾶβ πα ῬβορίἝββ, με]ρεᾶ 
ὉΥ πε στᾶσα δπα οο-ορογδίϊζοῃ οἵ αοά, βεείπρ' ὑπαὶ 

λὰ ΤῊς Οτεεὶς ψοτὰ ἰ5 “" ῬΒΙΟΒΟΡΥ ᾿᾿ ; Ὀυΐ Ειβοῖπ5 4068 
᾿ ποῖ τηθδη τηθἰδρῃγβίοβ. 
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ΕΌΞΒΕΒΙΓΙΒ 

ἔτι τότε δι αὐτῶν πλεῖσται παράδοξοι δυνάμεις 
ἐνήργουντο, ὥστε ἀπὸ πρώτης ἀκροάσεως ἀθρόως 
αὔτανδρα πλήθη προθύμως τὴν εἰς τὸν τῶν ὅλων 
δημιουργὸν εὐσέβειαν ἐν ταῖς αὐτῶν ψυχαῖς 
καταδέχεσθαι. 

᾿Αδυνάτου δ᾽ «ὄντος ἡμῖν ἅπαντας ἐξ ὀνόματος 
ἀπαριθμεῖσθαι ὅσοι ποτὲ κατὰ τὴν “πρώτην τῶν 
ἀποστόλων διαδοχὴν ἐ ἐν ταῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην 
ἐκκλησίαις γεγόνασιν ποιμένες ἢ καὶ εὐαγγελισταί, 
τούτων εἰκότως ἐξ ὀνόματος γραφῇ “μόνων «τὴν 
μνήμην κατατεθείμεθα, ὧν ἔτι καὶ νῦν εἰς ἡμᾶς 
δι᾽ ὑπομνημάτων τῆς ἀποστολικῆς διδασκαλίας 
ἡ παράδοσις φέρεται, ΧΧΧΥΉΙ. ὥσπερ οὖν 
ἀμέλει τοῦ ᾿Ιγνατίου ἐν αἷς κατελέξαμεν ἐπι- 

1 Οἵθιη. 17 στολαῖς, καὶ τοῦ Κλήμεντος ἐν τῇ ἀνωμολογημένῃ 
[Ξ:336Ὁ. 11, 

4, Ἷ. 5, 18] 

παρὰ πᾶσιν, ἣν ἐκ προσώπου τῆς ὠμαίων 
᾿ ἐκκλησίας τῇ Κορινθίων διετυπώσατο" ἐν ἔὴ τῆς 
πρὸς Ἑβραίους. πολλὰ νοήματα παραθείς, ἤδη δὲ 

τ4 καὶ αὐτολεξεὶ ῥητοῖς τισιν ἐξ αὐτῆς χρησάμενος, 
"σαφέστατα παρίστησιν ὅτι μὴ νέον ὑπάρχει τὸ 
σύγγραμμα, ὅθεν δὴ καὶ εἰκότως ἔδοξεν αὐτὸ 
τοῖς λοιποῖς ἐγκαταλεχθῆναι γράμμασι τοῦ ἀπο- 
στόλου Ἑβραίοις γὰρ διὰ τῆς πατρίου γλώτ ς 
ἐγγράφως ὡμιληκότος τοῦ Παύλου, οἵ μὲν τὸν 
εὐαγγελιστὴν Λουκᾶν, οἱ δὲ τὸν Κλήμεντα τοῦτον 
αὐτὸν ἑρμηνεῦσαι λέγουσι τὴν γραφήν' ὃ καὶ 
μᾶλλον ἂν εἴη ἀληθὲς τῷ τὸν ὅμοιον τῆς φράσεως 
χαρακτῆρα τήν τε τοῦ Κλήμεντος ἐπιστολὴν 
καὶ τὴν πρὸς Ἑβραίους ἀποσῴζειν καὶ τῷ μὴ 
πόρρω τὰ ἐν ἑκατέροις τοῖς συγγράμμασι νοήματα 
καθεστάναι. 

᾿Ιστέον δ᾽ ὡς καὶ δευτέρα τις εἶναι λέγεται τοῦ. 
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ἘΘΟΙΙΕΒ. ΗΙΘΤΟΒΎΥ, 111. χχχνιι. 8--ΧΧΧΥΠΙ. 4 

ΤΏΔΗΥ͂ 5 γδηρ 6 την 0165 οὗ (ῃς αἰνίπα βρί τὶ γευς δὺ 
ὑπαῦ ἐΐπηθ 501} θεΐπρ' ψγουρηῦ Ὁ. ἔπει, 50 ἐμαῦ γΠῸ]6 
οὐονγαβ οἵ ταθη αὖ {πε ἢγϑὺ πϑδυῖηρ ΘἀΡΟΥΥ τϑοοϊνοα 
ἴῃ {παῖ 50 ὰ]8 ὑῃ6 τε]ρίου οἵ ἐπε Οτεαΐου οὗ {με 
πηΐνεῦβα. 

Τὸ 15 ἱπῃηροββίθ]8 ἔρον ὰ5 ἴο σίνε ἔπ πυταρεῦ δηα {μα 
ΠδΔΠλ65. Οὗ 41] ψῆο ἢγθοὺ βυοοθεαθα ἐπε Αροβί]θβ, 
δα 6 6 Βῃθρῃουαβ ΟΥὁ δνδηρο] δὲβ ᾿ῃ τΠ6 οΠαγΌ ἢ 65 
ὑβυουρμουῦ ὑπ νου]. 10 νγαβ, ὑπεγθίοσθ, πδῦασα] 
ἴογ ἃ5 ἴο γβοογσὰ ὈΥ πᾶτηθ {Ππ6 ΤὩΘΙΔΟΥΥ ΟὨΪΥ οὗ ἔποβα 
οὗ ποῖα ἐπε ὑγδάϊ! θη 501}}} σαγνίναβ ἤο οὐχ ἐΐτηα ὈῪ 
ἐπεὶν ὑγθα βεβ οα ἐπε ἀροβίο!]ς ἑεδοῃίησ. ΧΧΧΥΠΙ. 
ΘΌΘἢ υυϊεΐηρβ, οὐ οουγβα, γεγο ἐπα ᾿θέΐευβ οἵ ᾿σιπιύϊαβ 
οὗ ψῇῃΐοῃ γα σαν {ππ 115, ἀπ {6 Ἐ ̓ βὲ]6 οἵ ΟἹδυηθηὶ 
ὙΠΙΟῊ 15 τεοορηῖσεα ὈΥ 81]], ννῃΐοἢ ἢς στοῖς ἴῃ ἐπα 
πϑιηθ οὗ ἐπε ομυσος οὗ ἐπ6 Βοτϊηδπβ ἕο ἐμαὶ οἵ {π6 
(οὐ ΐαπθ. [Ι͂Ὰἢ ἐπῖθ ἢ6 Πὰ5 τηᾶπυ ὑπουρη θα ρᾶγ8116] 
ἴο ἴῃς Ερίβι]6 το ἐπε Ηθρτανβ, δηα δοῦν τηδκοβ 
ΒΟΙῚ6 γαΥΌ 8] αποϊαύοηϑ ἔγοση Ὁ 5ῃονίπρ' οἸΘαυν ὑπαὶ 
ἴδ νγὰβ ποῦ ἃ γεοεπὲ ργοαποίίομ, ἀπα ἴῸυ ὑπῖ5 γθᾶβοη, 
ἴοο, ἰδ Πᾶβ βθειηθα πδύμισαὶ το ἱποῖααα 1Ὁ διηοπρ ὑπ6 
οὐποὺ υυἱεϊηρδ οὗ π6 Αροβῦϊθ. Ἐὸν Ρδὰ] Πα βρόκβϑη 
ἴῃ υυϊηρ ἕο {πΠῸ Ἠδργονβ ἴῃ ὑπο ῖν παῦϊνα ἰδηριαρα, 
Δα βοὴβ βὰν ὑπαὺ ἐπθ δνδηρο] δὶ [λ|κ6, οὐ 5 
ὑπαὺ {π|8 ϑᾶσηθ ΟἸουηθηΐ ἐγαηϑιαἰίθα {πῃ υυϊτηρ, 
Απά {πὸ ἰγαΐῃ οὗ ἐπῖ5 νου] ΡῈ βυρροτίεα Ὀγ {ῆςε 
βἰ τη ]αυὶἐν οἵ σίγα ργθβεγνϑᾶ Ὀγ {πε ἘΡ5116 οἵ (Ἱθυηθπὶ 
Δηα ἐπαῦ ἴο ἐπε Ηδθργενβ, ἀπα Ὀγ {Π6 11{{16 αἸογ πος 

Ῥούνεοη ἐπε ἐπουρη δ ἴῃ θοῦ νυ ηρ5. 
ΤΠ τουδὺ ΡῈ Κπονῃ ὑπαὶ ὕπαυα ἰβ. αἰβδὸ ἃ βεοομᾶ 

1. 80 ΥΥ επα]αηᾶ : ἔπε μ88. τϑδα ἐνήργουν. 
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Ιτθη. ὅ, 38, 4 

ἘΠΙΒΕΒΙ 

Κλήμεντος ἐπιστολή, οὐ μὴν ἔθ᾽ ὁμοίως τῇ προτέρᾳ 
καὶ ταύτην γνώριμον ἐπιστάμεθα, ὅτι μηδὲ τοὺς 
ἀρχαίους αὐτῇ κεχρημένους ἴσμεν. ἤδη δὲ καὶ 
ἕτερα πολυεπῆ καὶ μακρὰ συγγράμματα ὡς τοῦ 
αὐτοῦ χθὲς καὶ πρῴην τινὲς προήγαγον, Πέτρου 
δὴ καὶ ᾿Απίωνος διαλόγους περιέχοντα: ὧν οὐδ᾽ 
ὅλως μνήμη τις παρὰ τοῖς παλαιοῖς φέρεται, 
οὐδὲ γὰρ καθαρὸν τῆς ἀποστολικῆς ὀρθοδοξίας 
ἀποσῴζει τὸν χαρακτῆρα. ἱ 
ΧΧΧΙΧ. Ἢ μὲν οὖν τοῦ Κλήμεντος ὁμολογου- 
’ Ἁ , "» Α Ἁ 8 , μένη γραφὴ πρόδηλος, εἴρηται δὲ καὶ τὰ ᾿Ιγνατίου 

καὶ Ἰ]ολυκάρπου: τοῦ δὲ Παπία συγγράμματα 
πέντε τὸν ἀριθμὸν φέρεται, ἃ καὶ ἐπιγέγραπται 
Λογίων κυριακῶν ἐξηγήσεως. τούτων καὶ Ἐϊ- 
ρηναῖος ὡς μόνων αὐτῷ γραφέντων μνημονεύει, 
ὧδέ πως λέγων" “᾿ ταῦτα δὲ καὶ Παπίας ὁ ᾿Ιωάννου 
μὲν ἀκουστής, [Πολυκάρπου δὲ ἑταῖρος γεγονώς, 
ἀρχαῖος ἀνήρ, ἐγγράφως ἐπιμαρτυρεῖ ἐν τῇ τε- 
τάρτῃ τῶν ἑαυτοῦ βιβλίων. ἔστιν γὰρ αὐτῷ 
πέντε βιβλία συντεταγμένα. καὶ ὃ μὲν Εἰρηναῖος 3 
ταῦτα" αὐτός γε μὴν ὁ Παπίας κατὰ τὸ προοίμιον 
τῶν αὐτοῦ λόγων ἀκροατὴν μὲν καὶ αὐτόπτην 
οὐδαμῶς ἑαυτὸν γενέσθαι τῶν ἱερῶν ἀποστόλων 
ἐμφαίνει, παρειληφέναι δὲ τὰ τῆς πίστεως παρὰ 
τῶν ἐκείνοις γνωρίμων διδάσκει δι’ ὧν φησιν 
λέξεων: “οὐκ ὀκνήσω δέ σοι καὶ ὅσα ποτὲ παρὰ 3 
τῶν πρεσβυτέρων καλῶς ἔμαθον καὶ καλῶς ἐμνη- 
μόνευσα, συγκατατάξαι ταῖς ἑρμηνείαις, διαβε- 
βαιούμενος ὑπὲρ αὐτῶν ἀλήθειαν. οὐ γὰρ τοῖς 
τὰ πολλὰ λέγουσιν ἔχαιρον ὥσπερ οἱ πολλοί, 
ἀλλὰ τοῖς τἀληθῆ διδάσκουσιν, οὐδὲ τοῖς τὰς 

1 ῬἢΪ5. τηᾶν Το ἰο ἐς ΟἸοιηθπεϊπο Ἡο μι 165. 

Ν᾿ 
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ἘΟΟΙΕΘ, ΗἸΙἸΘΤΟΆΥ, ΠΠ|. χχχνπι. 4-.----χΧχΙχ, 8 

Ἰούΐου αϑουϊ θα ἰοὸ (Ἰοιηθπί, θυ γα πᾶνε ποὺ ἐπα 
βϑτηθ Κπον]θᾶρε οὗ 105 γὙθοορη το ἃ5 γα Πᾶνα οὗ ὑπ6 
ξΟΥΤΆΘΥ, ἴῸγ γα ἀο ποὺ δνεῃ Κποὸν ἰῇ ἐπα ρῥυϊγαϊ να 
ΨΥ ΟΥΒ 864 10, ϑομηα Πᾶνα Ϊ80 αυϊξα γθοθπευ ρῥαΐ 
ξουνναγα οὔμδυὺ νεύροβα ἃπᾶ Ἰοηρ' ὑἐγθδ ϊβθβϑ, ρασρουίϊηρ' 
ἴο θ86 ΟἸεπιθηΐ᾽ 8, οοπἰαϊηίπρ αἀἰδίοριιθβ ἢ Ῥοΐου 
δα Αρίοη,, θαΐ ὑπϑυα 15. Δβο α 6] πὸ τηθηξίοη οὗ 
ἔμθτα ἀτποηρ' {Π6 ἃποίθπὺ νυ 5 ΠΟΥ ἀο ἔΠ6Υ ῬΓΈβουνῈ 
ἐπα ρυτα ἔγρα οὗ ἀροβίο!ο οὐ μποάοχυ. 
ΧΧΧΙΧ, Τπὰβ πε τεοοριῖζοα τυῖπρ' οὗ ΟἸοτηθπῦ 

15 γγ06}} πουγη ἃ πα ἐπ ἡγου]ς5 οὗ Ἰρπδῦϊαβ ἀμ ῬΟΪγΟΔΥΡ 
ἢᾶνα θ6θη βροόΐθϑη οἵ, πᾶ οἵ Ραρίδβ ἔνε ἐγεαῦβαϑ ἃ. 8 
αχίδηὐ γῇ θῇ Πᾶνα 150 ὑπ6 {016 οἵ ““ Τητεγρυοϊδίοη οὗ 

β ἐπῆε Οὔβϑοῖθς οἵ ἐπε Τρογὰ.᾿ ΤΉ656 δγ6 δἷ5ο τηθηὐὶοπδα 

ς αππππασασσανποα 

ἜΒΕΕΒΡΕΡΡ 

Ὀν ᾿γτϑπᾶθυβ ἃ5 ὑπουρἢ δ. ΟΪΥ νυ πρ', ἔῸΥ ΠΘ 58 Υ8 
ἴῃ 9Π6 ΡὈΪδοοθ, “ Τὸ {πΠ686 ὑπίηρϑβ αἰϑθο Ραρίδβ, πὸ ἤθαῦου 
οὗ Φοῃπ, γγο νγὰβ ἃ οοπηρδηίοη οὗ Ῥοϊγοδιρ πᾶ οπα 
οὗ πθ δποίθηΐβ,, Ῥθδὺβ ὙῦΠπ6 85 ἴῃ Ὑυϊτηρ ἴῃ ὑπ6 
Τουσῃ οὐ Πὶ5. Ῥοοῖκβ, ἴον. ἔνε θοοῖκϑ ὑοῦ οοτηροβθα 
ὈΥ τη. 80 88γγ5 [σεῆδϑιβ. Ὑοὺ Ῥαρίαβ ἢἰπηβ6], 
δοοογαίηρ ἴο ἐπε ργεΐδος οἵ Πῖ5 ὑγθαξβθβ, τ κα5 
Ρἰαΐπ ὑπαὺ ἢ6 Πδᾶ 'ἱπ πὸ ψὰΥ Ὀθ6θὴ ἃ ἤθδυδι πα Ἔγὸ- 
υγίΐπθϑ5 οὗ πΠ6 βδουεα Αροβϑέϊθβ, θαὺ ὕβαομθβ ὑπαὺ Πα 
Παᾶ τϑοοῖνοα {πὸ ἁγίϊοϊθβ οὐ ὑπθ ἔαιῦ ἢ ἔγοσα. ὑποβα 
γηΠ0 Πδᾶ Κπον ἐθθπη, ἔῸγ Π6 5ρθᾶκβ ἃ5 [Ὀ]Π]}ΟΥΒ : 
“ΑΠπα 1 5}4}]} ποὺ μϑϑίξαϊε ἕο ἀρρεπά ἴο {πΠ6 ἱπτεγργθία- 
ἐΐοηθ ἃ}1 ὑπαῦ 1 δνοὺ Ἰθαγηὺ γγ6]}}] ἔγουη ὑῃ 6 ρυθβυ ὑθυβ 
δια ΥϑιηθιηθοΥ ψ6]], ἔου οἵ ὑπεὶν γα τη 1 τὰ οοηδβαδηΐῦ. 
ἘὸΥ ὉΠΠ[Κα τηοϑὺ 1 ἀἰά ποὺ το]οΐοα ἴῃ τ 6 πὴ ΠΟ 580 
τῦοῖ, Ραΐ ἰπ ὑπεὰ ψῆο ἰθδοῖ ἐπα ἐσαΐῃ, ΠΟΥ ἴῃ 

3. ἐς Ῥγϊτηἶίνε ̓" που] ρουπαᾶρβ ΡῈ ἃ θείου το πα θυϊηρ [ῸΥ 
ἔπε Οτδεῖκ, ψ ῃΐσἢ αἱ Ἰθαϑὲ βοιηθεϊπηεϑ 56 Ιη5 ἴο τηθδη ἃ ΤΙη8Π 
ὙΠῸ Βε]οπρδα ἴο “ἐπα θερὶπηΐϊηρ',᾽" φ.. {π6 Δρρ]σαϊίοπ οὗ {π8 
δα]εοινο ἴο ΜΙ πάβοη (ἀρχαίῳ μαθητῇ) ἴῃ Α(ἰϑ χχὶ, 16. 
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1Κθ ἱ. 8 

ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

ἀλλοτρίας ἐντολὰς μνημονεύουσιν, ἀλλὰ τοῖς τὰς 
παρὰ τοῦ κυρίου τῇ πίστει δεδομένας καὶ ἀπ᾽ 
αὐτῆς παραγινομένας τῆς ἀληθείας: εἰ δέ που 
καὶ παρηκολουθηκώς τις τοῖς πρεσβυτέροις ἔλθοι, 
τοὺς τῶν πρεσβυτέρων ἀνέκρινον λόγους, τί 
᾿Ανδρέας. ἢ, τί Πέτρος εἶπεν ἢ τί Φίλιππος ἢ τί 
Θωμᾶς ἢ ᾿Ιάκωβος ἢ τί ̓ Ιωάννης ἢ , Ματθαῖος 
ἦ τις ἕτερος τῶν τοῦ κυρίου μαθητῶν ἅ τε ᾿Αρι- 
στίων καὶ ὁ πρεσβύτερος ᾿Ιωάννης, τοῦ κυρίου 
μαθηταί, λέγουσιν. οὐ γὰρ τὰ ἐκ τῶν βιβλίων 
τοσοῦτόν με ὠφελεῖν ὑπελάμβανον ὅσον τὰ παρὰ 
ζώσης φωνῆς καὶ μενούσης.᾽ 
Ἔνθα καὶ ἐπιστῆσαι ἄξιον δὲς καθαρθμιοῦντι 

αὐτῷ τὸ ᾿Ιωάννου ὄνομα, ὧν τὸν μὲν πρότερον 
Πέτρῳ καὶ ᾿Ιακώῳ καὶ Ματθαίῳ καὶ τοῖς 
λοιποῖς ἀποστόλοις συγκαταλέγει, σαφῶς δηλῶν 
τὸν εὐαγγελιστήν, τὸν δ᾽ ἕτερον ᾿Ιωάννην, δια- 
στείλας τὸν λόγον, ἑ ἑτέροις παρὰ τὸν τῶν ἀποστόλων 
ἀριθμὸν κατατάσσει, προτάξας αὐτοῦ τὸν "Ἄρι- 
στίωνα, σαφῶς τε αὐτὸν πρεσβύτερον ὀνομάζει" 
ὡς καὶ διὰ τούτων ἀποδείκνυσθαι σὴν ἱστορίαν 
ἀληθῆ τῶν δύο κατὰ τὴν ᾿Ασίαν ὁμωνυμίᾳ κε- 
χρῆσθαι εἰρηκότων δύο τε ἐν ᾿Εφέσῳ γενέσθαι 
μνήματα καὶ ἑκάτερον ᾿Ιωάννου ἔτι νῦν λέγεσθαι: 
οἷς καὶ ἀναγκαῖον προσέχειν τὸν νοῦν, εἰκὸς γὰρ 
τὸν δεύτερον, εἰ μή τις ἐθέλοι τὸν πρῶτον, τὴν 
ἐπ᾿ ὀνόματος φερομένην ᾿Ιωάννου ἀποκάλυψιν 
ἑορακέναι. καὶ ὃ νῦν δὲ ἡμῖν δηλούμενος Παπίας 
τοὺς μὲν τῶν ἀποστόλων λόγους παρὰ τῶν αὐτοῖς 
παρηκολουθηκότων ὁμολογεῖ παρειληφέναι, ᾽Αρι- 
στίωνος δὲ καὶ τοῦ πρεσβυτέρου ᾿Ιωάννου αὐτήκοον 
ἑαυτόν φησι γενέσθαι: ὀνομαστὶ γοῦν πολλάκις 
202 
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ἘΕΟΟΙΕΒΙΑΘΤΊΟΑΙ, ΗΙΘΤΟΆΎΥ, 111. χχχιχ. 3-Ὁ 

ὑβϑῖὰ ψἘο τεοοπηΐ ἐπ 6 σοτητηδπαπηδηΐβ οὐ οἴμουβ, Ναὶ 

ἴῃ ἔπθα πὸ ταρϑαϊθα ἔποβα ρίνεπ ἰο ἐπε ἔδί τη 
ὈΥ ἵπε Τογὰ ἀπα ἀουίνεα ἔγοτα ἐγαΐῃ 1561; Βαὺ 1 
ΘΥΘΙ ΔΉ ΟΠΘ οδτη6 ψ)ὴ0 Π8α [Ὁ] ον εα 1 ἐπα ργεβογύθυβ, 
1 ἰησυϊτοα ἰπΐο {πΠ6 ψοτᾶβ οὗ {πῸ ργεβθγίειβ, ψμαῦ 
Αματον οὐ είν οὐ ΡΠ Ρ οὐ ΤΠοπιὰβ ΟΥἉ Ϊ8Πη65 ΟΥ̓ 
ΨΦοθη οὐ Μαξξμεν, οὐ δὴν οὔμον οὔ ἐπε Του 5 ἀἰβοῖρ]εβ,. 
Πδᾶ 5δϊ]4, δπᾶ νψῇῆδὲ Αὐιβῦϊοι δπα {Π6 ργδδουίου Ψ0Ππ, 

ὑη6 Τιογά᾿ 5 ἀϊβοῖρ!θβ, σγεῦα βαγίηρ. Εον 1 ἀϊά ποὶ 
ΒΌΡΡΟΒΘ παῦ ἱπέουτηδιϊοη ἔγοτη θΟΟ 5 υγου]α Π6]Ρ τὴ8 
80 ΤΠΟἢ 85 ἔῃ6 ψογὰ οἵ ἃ ᾿ἰνίηρ' ἀηα βυγνίνίπρ νοΐοθ. 

10 1ῖβ ἤθυθ ψουΐῃ ποΐϊπρ' ἐπαὺ 6. ὑνίςθ οουηΐβ ἐπα 
πᾶτη6 οὗ Φοἢπ, δπα γθοκοπβ ὑπ ἢχθὲ Φομπ ἢ Ῥεΐον 
Δα 96π|65 δπᾶα Μαϊζῃεν δπᾶ ἐπε οὐπεὺ Αροβέϊθβ, 
οἰθαυϊν τηθαπίπρ ὑπΠ6 δνϑηρο] δῦ, θα ὈΥ ομδηρίηρ 
δῖ5. βὐαϊειηθηῦ ρΙδοθ ὑπθ βεοομα ὑἱῇ ἐπ6 οὐμοῖβ 
ουΐδίάςθ ὅπ 6 πυτηροῖ οὗ ἔπε Αροβἕ]θβ, ρυξείηρ' Αὐἰβύϊοη 
δἔοτε πίτπη ἃπα οἱθαυν οδ]]Ππρ ἴα ἃ Ῥυδβουίευ. 

θ᾽ Θοηῆγτηβ ὑπΠ6 ἐσαῃ οὔ πε βίουυ οὗ ἔποβα ψῆῸ 
Πᾶνα βαἱα ὑπαὶ ἔμοσα σγεσα ἔνο οὗ ἐπ6 βϑᾶμημθ πϑιὴηδ ἴῃ 
Αϑῖα, ἃπᾶ ὑπαῦ ἔπθυα δύε ὄνγο τουὴρβ δ Ερῇδϑβιβ βοΐῃ 
5011 9416 4 ΨΦοῃπ᾿β. ΤῊ ΐβ 68}185. ΤῸΓ αὐξεηίϊοι : ΤῸΥΣ 
1δ 15. Ῥγό 8016 ὑπαὺ ἐπε ββοοπα (χη]6855 Δγοπα Ργοΐευ 
ἘΠ6 ξουτ 61) βὰν ἐπ6 γον] αίίοι νῃοἢ ρᾶ5565 πα 6. 
ἴΠ6 πᾶς οὗ Φοβη." Τὴ Ῥαρίαβ ῃουὴ νγα ἃτ6 ΠΟΥ 
ἐγεδύϊηρ οοηξαβϑοθ ὑπαὺ 6 Πα γεβοεϊνεα {μ86 ψογὰβ 
οὗ τπ6 Αροβὶ!θβ τόσα ἐπεῖν ΤΟ] ονγευβ, θαῦ 5ὰγ8 ὑπαὺ 
Β6 Πα δοῦν μοαγα Αὐϊβύϊοπ δπα ὑπ6 ῥγεβουίου 
Φοῆπ. Ηδ οἴνδθη αυοΐα5 ἔποπη ΟΥ̓ πΠδπη6 8ἃΠα ρῖνεϑ 

1. ΤῊδ τηδϑηΐηρ; οἵ ἐπε ατεοκ 15 ἀοα θέα] ; 566 9 δ βοη δηᾶ 
Το, Βοσίηηνίηφε ὁ ΟΠ ϑέϊαηίέψ, νο]. 11. ἡ. 501. 

1 ΟἿ᾽ νἱϊ. 95. 16 (Ἔἀχοογρὺ ἔγοιῃι 1) ]Οη 5105). 
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ΕΌΒΕΒΙΓΒ 

αὐτῶν μνημονεύσας ἐν τοῖς αὐτοῦ συγγράμμασιν 
τίθησιν αὐτῶν παραδόσεις. καὶ ταῦτα δ᾽ ἡμῖν 8 
οὐκ εἰς τὸ ἄχρηστον εἰρήσθω: ἄξιον δὲ ταῖς 
ἀποδοθείσαις τοῦ Παπία φωναῖς προσάψαι λέξεις 
ἑτέρας αὐτοῦ, δι’ ὧν παράδοξά τινα ἱστορεῖ καὶ 
ἄλλα ὡς ἂν ἐκ παραδόσεως εἰς αὐτὸν ἐλθόντα. 
τὸ μὲν οὖν κατὰ τὴν “Ἱεράπολιν Φίλιππον τὸν 9 
ἀπόστολον ἅμα ταῖς θυγατράσιν διατρῖψαι διὰ 
τῶν πρόσθεν δεδήλωται: ὡς δὲ κατὰ τοὺς αὐτοὺς 
ὁ ΤΠ]απίας γενόμενος, διήγησιν παρειληφέναι θαυ- 
μασίαν ὑπὸ τῶν τοῦ Φιλίππου θυγατέρων μνημο- 
νεύει, τὰ νῦν σημειωτέον: νεκροῦ γὰρ ἀνάστασιν 
κατ᾽ αὐτὸν γεγονυῖαν ἱστορεῖ καὶ αὖ πάλιν ἕτερον 
παράδοξον περὶ Ἰοῦστον τὸν ἐπικληθέντα Βαρσα- 
βᾶν γεγονός, ὡς δηλητήριον φάρμακον ἐμπιόντος 
καὶ μηδὲν ἀηδὲς διὰ τὴν τοῦ κυρίου χάριν ὕπο- 
μείναντος. τοῦτον δὲ τὸν ᾿Ιοῦστον μετὰ τὴν τοῦ 1 
σωτῆρος ἀνάληψιν τοὺς ἱεροὺς ἀποστόλους μετὰ 
Ματθία στῆσαί τε καὶ ἐπεύξασθαι ἀντὶ τοῦ προ- 
δότου ᾿Ιούδα ἐπὶ τὸν κλῆρον τῆς ἀναπληρώσεως 
τοῦ αὐτῶν ἀριθμοῦ ἡ τῶν Ἰϊράξεων ὧδέπως 

ΑΟΥ51,38,94 ἱστορεῖ γραφή" “᾿ καὶ ἔστησαν δύο, ᾿Ιωσὴφ τὸν 
καλούμενον Βαρσαβᾶν, ὃς ἐπεκλήθη ᾿Ιοῦστος, 
καὶ Ματθίαν: καὶ προσευξάμενοι εἶπαν. καὶ] 
ἄλλα δὲ ὃ αὐτὸς ὡς ἐκ παραδόσεως ἀγράφου εἰς 
αὐτὸν ἥκοντα παρατέθειται ἕένας τέ τινας παρα- 
βολὰς τοῦ σωτῆρος καὶ διδασκαλίας αὐτοῦ καί 
τινα ἄλλα μυθικώτερα: ἐν οἷς καὶ χιλιάδα τινά 1 
φησιν ἐτῶν ἔσεσθαι μετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν, 
σωματικῶς τῆς Χριστὸῦ βασιλείας ἐπὶ ταυτὴσὶ 
τῆς γῆς ὑποστησομένης: ἃ καὶ ἡγοῦμαι τὰς 
ἀποστολικὰς παρεκδεξάμενον διηγήσεις ὑπολαβεῖν, 
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ὑπιδῖν ἐγδα τ! οηβ ἴῃ Πἷ5 τυ τηρθ. [,6ὺ ἐΠ|5 ϑαῖος ἴο 
8οοα ρυσροβα. Βαΐ ἰὑ 15. ψουῦῃ ψ Π116 ἕο δαα ἕο ἐπα 
γγογ8. οἵ Ῥαρίαβ αἰγοδᾶν οίνθη οὐποὺ βαγίηρθδ οἵ 8, 
ἴπ νηΐ ἢ ἢ6 6115 οουδαϊη τηᾶυνθ]β ἃπα οὐμον ἀοὐδ1]5 
γγ ΠΟ ΔΡΡΑΥ εν γθδομθα Πΐμὰ ὈΥ ὑγααϊτίοι. [1 Πὰ8 
ΔΙγθδαν θεοπ πιθηϊοπηθα ὑπαὺ ῬΏΠΡ ἐπα Αροβέϊα 
Ἰῖνεα αὖ Ἡϊογαρο]5 τυ Ηΐδ -ἀδαρηἕουβ, θαὺ 10 τηπιβὺ 
ἧονν θ6 ϑῆονγῃι ῃονν Ῥαρίδϑ νγὰβ νυ ἢ ὑποιὴ πα γθοαϊνϑα 
ἃ ΟΠάΘΥ ἃ] σὕουυ ἔγοσα ὑπ6 ἀδυρη δου οὐ ῬΏΠΡ ; ἔοΥ 
Β6 τοϊαΐθβ ἔπ6 γϑϑυσγθούοη οὗ ἃ οουρ86 ἴῃ 5. ὑἶπηα 
ἃ Πα ἴῃ Ὁποῦ Υ ΡΪδοα Δ ποῦ Υ τηΐγδο]α οοηποοίθα ἢ 
Ψαθῦαθ βασηδιηθα Βαγβαθαβ, ἔου ἢ6 ἀγδηὶς ροΐβοι Ραΐ 
ὈΥ ἐπε Του ̓β ρύδοα βυβεγθα πὸ Πᾶυτη. ΟΥ̓ {18 
Φαβίυβ {πΠ6 Αοἷβ γοϊαῦΐθϑ ἐπαὺ ἐπ βδογθα Αροβὶ]εβ 
ϑοὺ ἢΐτη ἃρ δῃᾷ ριαγϑᾶ ονεῖ Πΐπὶ ἰορεῦμευ τ] ἢ 

ος Μαϊΐαβ. αἴευ πΠ6 ἀβϑοθπβίοη οὗ ὑπὸ Τοσα ἔου ὑπ6 
ἌσΠοίδα οἵ οπα ἴο 1] ὰρ ὑπεῖν πυτηθευ πὶ ρΪδοα οὗ {Π8 
ὑγαῖζου 7845, “πᾶ ποὺ δεὺῦ ἔουθῃ ὕνο, Ψόβθρἢ 

οΔ]]οα Βαύβαθαϑ, γνπὸ γνγα5 οδ]] δα «ποἴὰ5, ἀπ Μααν ΐδβ ; 

δηα ἔπον ριαγεὰ πᾶ καἰᾷ. .- ΤῊΘ. βᾶπιθ ὙυΥθθυ 
αἀάμποεβ οὐμοὺ δοοουπῖβ, 85. ὑπουρῊ ὑπαν οᾶτηθ ἴο 
Ἠΐτη ἔγοια ππντίτθπ ἐγδάιτίομ, ἀπᾷ βοὴ βύγδηρα 

ῬΑγΔΌ]65. δηα ἐεδοῃίηρθ οὗ πε ϑανίουυν, ἃ Πα ΒοΠη6 
οὐμοὺ τποῦθ τηγίῃίοα! δοοοιπηΐβ. Ατηοπρ ἔμθτα Π6 

βᾶγϑ. ὑπαῦ ὅπου Ψ}1]1 6 ἃ τοὶ ]δπηΐαμι αἴζου ἐῃ6 το- 
ϑαγγοούίοι οὐ πὸ ἀδαά, γῇθη {πῸ Κίπραοτῃ οὔ ΟΠ γῖδὺ 

᾿ ΜΠ 6 5οὺῦ ρ ἰπ τοίου! ἔοστη οὐ {15 βαυΐῃ. 1 
᾿ΒΌΡΡοΟΘα ὑπαῦ Π6 ροὺ ὅμπεβε ποίΐοῃϑ ΟΥ̓ ἃ Ῥευυϑῦβθ 

τ᾿ ΟἹ. Ὁ. ἀε6 Βοοιβ Τγαρτηθδηὶβ οἵ Ῥαρίαβ ἴῃ 7᾽ ϑωΐθ μιἰπὰ 
{7ηἐογϑιοϊαηφοη, ν. 9. 110. ; 
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τὰ ἐν ὑποδείγμασι πρὸς αὐτῶν μυστικῶς εἰρημένα 
μὴ συνεορακότα. σφόδρα γάρ τοι σμικρὸς ὧν 
τὸν νοῦν, ὡς ἂν ἐκ τῶν αὐτοῦ λόγων ᾿τεκμη- 
ράμενον εἰπεῖν, φαίνεται, πλὴν καὶ τοῖς μετ᾽ 
αὐτὸν πλείστοις ὅσοις τῶν ἐκκλησιαστικῶν τῆς 
ὁμοίας αὐτῷ δόξης παραίτιος γέγονεν τὴν 
ἀρχαιότητα τἀνδρὸς προβεβλημένοις, ὥσπερ οὖν 
ἰρηναίῳ καὶ εἴ τις ἄλλος τὰ ὅμοια φρονῶν ἀνα- 

πέφηνεν. 
Καὶ ἄλλας δὲ τῇ ἰδίᾳ γραφῇ παραδίδωσιν ᾿Άρι- 

στίωνος τοῦ πρόσθεν ᾿δεδηλωμένου τῶν τοῦ κυρίου 
λόγων διηγήσεις καὶ τοῦ πρεσβυτέρου ᾿Ιωάννου 
παραδόσεις: ἐφ᾽ ἃς τοὺς φιλομαθεῖς ἀναπέμ- 
ψαντες, ἀναγκαίως νῦν προσθήσομεν ταῖς προ- 
εκτεθείσαις αὐτοῦ φωναῖς παράδοσιν ἣν περὶ 
Μάρκου τοῦ τὸ εὐαγγέλιον γεγραφότος ἐκτέθειται 
διὰ τούτων" “ καὶ τοῦθ᾽ ὁ πρεσβύτερος ἔλεγεν" 
Μάρκος μὲν ἑρμηνευτὴς Πέτρου γενόμενος, ὅσα 
ἐμνημόνευσεν, ἀκριβῶς ἔγραψεν, οὐ “μέντοι τάξει, 
τὰ ὑπὸ τοῦ κυρίου ἢ λεχθέντα ἢ πραχθέντα. 
οὔτε γὰρ ἤκουσεν τοῦ κυρίου οὔτε παρηκολούθησεν 
αὐτῷ, ὕστερον δέ, ὡς ἔφην, Πέτρῳ: ὃς πρὸς 
τὰς χρείας ἐποιεῖτο τὰς διδασκαλίας, ἀλλ᾽ οὐχ 
ὥσπερ σύνταξιν τῶν κυριακῶν ποιούμενος λογίων, 
ὥστε οὐδὲν ἥμαρτεν Μάρκος οὕτως ἔνια γράψας 
ὡς ἀπεμνημόνευσεν. ἑνὸς γὰρ ἐποιήσατο πρό- 
νοιαν, τοῦ μηδὲν ὧν ἤκουσεν παραλιπεῖν ἢ ἢ ψεύσα- 
σθαΐί τι ἐν αὐτοῖς. ταῦτα μὲν οὖν ἱστόρηται 

- σι 

τῷ Ἰ]απίᾳ περὶ τοῦ Μάρκου: περὶ δὲ τοῦ Ματθαίου " 
ταῦτ᾽ εἴρηται" “᾿ Ματθαῖος μὲν οὖν 'Ἑβραΐδι δια- 
λέκτῳ τὰ λόγια συνετάξατο, ἡρμήνευσεν δ᾽ αὐτὰ 

« 

ὡς ἦν δυνατὸς ἕκαστος. 
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χϑδαϊηρ οὗ {π6 ἀροβίο]ς δοοουηΐβ, ποῦ γϑα]χίηρ ἐπα 
ὑΠ6Ὺ Παα ϑροόοῖκθῃ τηγϑυϊοα]ν ἀπα ϑυταρο οα}]ν. ΕῸΓ 
6 νγὰβ ἃ τῆδῃ οὗ νῦν [{{{16 ᾿πὲθ] Πρθποθ, ἃ5 18. ΟΣ 
ἔγοτη ἢἷβ θοοκβ. Βαυΐ Π6 ἴἰβ γββροῃβῖῦ]α ἔθου ἐπα ἔδοὺ 
ὑμδῦ 80 τὺ ΟἨγϑυΐϊδη Ὑυϊῦαυβ αὐδευ. ἢΐτη Πα] ἐπα 
5816 ΟΡ πο, γα] γίπρ' θη. ἢΐβ δηὐααϊῦν, ἔοΥ ᾿πϑύδποα 
᾿γεπᾶθιβ πα ΠΟΘ νοῚ οἶθα ἈΡΡΘα 8 το μᾶνα Πο]α ὑπ6 
Β81Ὼ6 Ὑ]ΘΥΒ. 

ἴῃ {πα βᾶῖὴθ υυυϊτηρ μΠ6 4180 αποΐθβ οὐμοὺ ἰη- 
τεγργοϊαϊίοηβ οὗ πΠ6 νγογᾶβ οὗ {πε Του σίνεη ὈγῪ ἐπα 
Αὐϊϑύϊοη τηθηἰϊοπθα ἀρονα ἃπα ὑγδαϊ οπβ οὔ ΨοΠη 
ἐπα ργεδθγέεσ, ΤῸ ὑπ πὴ γγα τηδν αἰ8πη155 ἐΠ 6 βύπα 018 ; 
Ρυῦΐ νὰ δῖε πον ΟὈ]ρϑα ἴο δρρεμα ἴο πε ψογὰβ 
αἰγεδαν αυοϊεα ἔτοῖὰ Πΐπη ἃ ἰγδαϊτίου. ἀροὰὺΐ {π6 
Μαυκ ψῆο ψτοῖα πε ὅοβρεὶ, ψῃο μ6 Ἔχρουπαβ 88 
ΦΟ]]ον8. “Απα ἴμθ Ῥυαβουίαυ υβεα ἴο βδ8ὺ {Πϊ8, 
“Μαγκ Ρεοδὴς Ῥείογ᾽ 5 ἰηξουργθίευ ἃπα τοῖα δοου- 
ταῦοὶν 411 ἐπαὺ μ6 γϑιηθιηρεγεά, ποῦ, ἱπα 666, ἴῃ ΟΥ̓ ΘΓ, 

οὗ ἐπε ἐῃΐηρϑβ βαϊα οὐ ἄοπε Ὀγ {π6 Του. Ἐὸν με μδὰ 
ποὺ Πεοαγτά ἐπε Τ,οσγά, ποὺ μδᾶ Πα [Ὁ] ονγεα ἴσα, Ρυΐ 

Ιαΐευ οὔ, δ ἰἴ αϊά, [Ὁ]Ἱονεά Ῥεῖθυ, ψῆο υδεα ἴο 

δῖνε ἐθδοῃΐϊηρ' 85 πθοθβϑίςυ ἀδτηδπαβα Ραΐ ποῦ τηδκίηρ, 
85 ἰδ 66, δὴ δυγδηροιηθηὺ οὗ ἔπε ΤΟΥ 8. οὐδο165, 50 
ἐπα Μαγκ αἰά ποὐπΐπρ ψυοπρ' ἴῃ ὑΠπ8 νυϊ ηρ' ἄονῃ 
᾿βἰῃρὶς ροϊηΐβ ἃ. ἢ6 υϑιηθηρεγθα ἔποπα. ΕῸΣ ἴο ὁΠ6 
ἐμίπρ 6 σανε αὐξεηξίομ, ἰο ἰδανε οαὖ ποίῃίηρ' οὗ ψῇῆδὲ 
ἢ6 Παδᾶᾷ μδαιὰ δπὰ ἴο τᾶκα πὸ ἔδ]56 βἰαϊευηθηΐβ ἴῃ 
ἐμουη. ᾿ ὩΤηΐβ ἰ5 τοϊαϊεα ὈγῪ Ῥαρίδαβ δρουῦ Μϑι, 
δα αρουΐ Μαϊΐζμενν {πὶ5 νγὰβ 5αϊά, “᾿Μαίπεν 

οοἸ]δοεα ὑπ6 οὔδο]θβ ἰῃ ἐπε Ηδρταν Ἰαηριᾶρθ, δπᾶ 
680} ἱηϊεγργοιθα ἐπϑῖη 5 βεϑὺ μα οου]Ἱᾶ.᾽ 
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Κέχρηται δ᾽ ὃ αὐτὸς μαρτυρίαις ἀπὸ τῆς ᾿Ιωάννου 1 
προτέρας ἐπιστολῆς καὶ ἀπὸ τῆς Πέτρου ὁμοίως, 
ἐκτέθειται δὲ καὶ ἄλλην ἱστορίαν περὶ γυναικὸς 
ἃν»... “- «ε , ,ὔ Ἐπ’ “ 

ἐπὶ πολλαῖς ἁμαρτίαις διαβληθείσης ἐπὶ τοῦ 
κυρίου, ἣν τὸ καθ᾽ “Ἑβραίους εὐαγγέλιον περιέχει. 
καὶ ταῦτα δ᾽ ἡμῖν ἀναγκαίως πρὸς τοῖς ἐκτεθεῖσιν 
ἐπιτετηρήσθω. 
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ΤῊ βᾶπηθ ὙΥο. τπ864 αποϊαὐίομθ ἔγουὰ πα ἤγοὶ 
Ἐρίβυ]α οὐ ΨΦόῆπ, «πα ἸΠκουνῖβα α150 ποσὰ ὑπαὶ οὗ 

Ῥαεῖθυ, ἃπᾶ Βὰβ δβχροιηᾶθα δποίπου βίου ἀροιΐ ἃ 
γΟΙηΔἢ ὙΠῸ νγὰβ δοουβεα θεΐογσα ἐπθ Του οὗ τυϑην 

βίηβ, ψῃοἢ ἐῃ6 ΟὈΒρΡ6] δοοογάϊηρ ἴο 1η6 Ηδθθτγανβ 
οοηΐαῖπθ. [δὲ {π|8 βιῆοθ τ ἴῃ δαάϊτίοη ἰὸ {πῸ 

αχύγδοῦβ τηδᾶδ. 
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οὖν»  ΡῚ. . 

μ-ι} 

-- 

Δ 

Τάδε καὶ ἡ τετάρτη περιέχει βίβλος τῆς 
Ἔκ ησιχόνκης ἢ ἱστορίας 

Τίνες ἐπὶ τῆς Τραϊανοῦ βασιλείας Ῥωμαίων 
γεγόνασι καὶ ᾿Αλεξανδρέων ἐπίσκοποι. 

ὋὍποϊα ᾿Ιουδαῖοι κατ᾽ αὐτὸν πεπόνθασιν. 
Οἱ κατὰ -Αδριανὸν ὑπὲρ τῆς πίστεως ἀπο- 
λογησάμενοι : 

οἕ κατ᾽ αὐτὸν Ῥωμαίων καὶ ᾿Αλεξανδρέων 
ἐπίσκοποι. 

Οἱ ἀνέκαθεν ἀπὸ τοῦ σωτῆρος καὶ ἐπὶ τοὺς 
δηλουμένους ᾿ἱἱεροσολύμων ἐπίσκοποι. 

Ἣ κατὰ “Αδριανὸν ὑστάτη ᾿Ιουδαίων πολι- 
ορκία. 

Τίνες, κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ γεγόνασιν ψευὸ- 
ὠνύμου γνώσεως ἀρχηγοί. 

Τίνες ἐκκλησιαστικοὶ συγγραφεῖς. 
᾿Επιστολὴ “Αδριανοῦ ὑπὲρ τοῦ μὴ δεῖν ἡ ᾿Αδρ ρ τοῦ μὴ 

ἀκρίτως ἡμᾶς ἐλαύνειν. 
Τίνες ἐπὶ τῆς ᾿Αντωνίνου βασιλείας ἐ ἐπίσκοποι 
Ῥωμαίων καὶ ᾿Αλεξανδρέων γεγόνασιν. 

Περὶ τῶν κατ᾽ αὐτοὺς αἱρεσιαρχῶν. 
Περὶ τῆς ᾿Ιουστίνου πρὸς ᾿Αντωνῖνον ἀπο- 
λογίας. 

᾿Αντωνίνου πρὸς τὸ κοινὸν τῆς ᾿Ασίας ἐπι- 
στολὴ περὶ τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς λόγου. 



ΓΟΟΝΤΕΝΊΤΘ ΟΕ ΒΟΟΚΊ ΙΝ 

71ε οοπίθηίδ 07 ἐδι6 7οιγίλ, δοοῖ; ο7 ἐδι6 Ηδίον 
07 ἐλ Οἰμμγοῖ ἐ5 5 Κοϊϊοτυδ : 

Ι. ο ψεῦα ὑπ6 ὈΙβμορβ οὗ Βοιης δπᾶ ΑἸ]δοχ- 
δπατία ἴῃ [Π6 ταῖρι οὗ Τγα]δη. 

1. γγπαὺ ἐπε εν βυεγεα ἴῃ ἢϊδ {ϊτηθ. 
ΠῚ, ΤΗΣ δροϊοριβίβ ἔου ΟΠ γιβυϊαπιῦν ἴῃ ἐπ ἐἶπηα 

οἵ Ηδαγίδῃ. 
ΙΝ, ΤἼα Ὀἴβῃορβ οὗ οπηβ δπᾶ ΑἸδχαπάτσία ἴῃ ἢϊ5 

{ἴτη6. 
Ν, Τῆς Ὀίϑῃορβ οὗ Φογυβδίθιη, θερὶ πηϊπηρ' ἔγοσα 

ἐπε ϑανίουν ἄονη το ἐπα ἐἶτηα τη θηὐοπϑά. 
ΥΊΙ. Τῆε ᾿αϑὲ βίερε οὔ ὑπ δὴν ἀπάον Ηδατίδῃ. 
ΝΠ. ὙἵἼῬἜο ψεζε τῆς Ἰεδάϑυιβ οἵ Κπονίεαρα, ἔα ]56 }ν 

80-Ο4164, αὖ ὑπαὺ {τηθ. 

ΝΠ]. Ὗηο δὲ {π6 νυϊδουβ οἵ ἐπε οπυτοῃ. 
ΙΧ. ΑἸοίξον οὐ Ηδασίδη ἴο {πὸ οἰξεοῦ ἐΠπαῦννε τασδὶ 

ποὺ θ6 ρεγυβθουϊεά ψιπουΐ Ὀεΐπρ' ὑτϊεα. 
Χ. πο ψεσυα ἐπε Ὀίβῃπορβ οἵ οιηδ δῃᾶ ΑἸοχ- 

διηατία ἴῃ ὅπ6 τεῖστι οὗ Απιοπίπιιβ. 
ΧΙ. Οἱ ἐπε Ἰθδάθυβ οὐ ἤϑύεϑυ ἴῃ ὑΠοῖν' Εἰ Πη68. 

ΧΙ]. Οπ ἐπε δροϊορυ οἵ «πϑὑϊπ ἴο Απίοπίπιβ. 
ΧΠ]Ι. Α Ἰεὐξεν οἵ Απιοπίπιβ ἴο ὑπ Οοαη0}} οὗ Αϑία 

ΟΠ ΟἿ ὙΠ ΡΊΟΙ. 
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ΙΑ Τὰ περὶ Πολυκάρπου τοῦ τῶν ἀποστόλων 
ς΄ γνωρίμου μνημονευόμενα. 
1 Ὅπως κατὰ Οὐῆρον ὁ “Πολύκαρπος ἅμ᾽ 

ἑτέροις ἐμαρτύρησεν ἐπὶ τῆς Σμυρναίων 
ς΄ πόλεως. 
Ις Ὅπως ᾿Ιουστῖνος ὃ φιλόσοφος τὸν Χριστοῦ 

λόγον ἐ ἐπὶ τῆς Ῥωμαίων πόλεως πρεσβεύων 
25) ἐμαρτύρησεν. 
12 Περὶ ὧν ᾿Ιουστῖνος ἐν ἰδίῳ συγγράμματι 
ἐμὰν μνημονεύει. μαρτύρων. 
ΙΗ Τζες εἰς ἡ ἡμᾶς ἦλθον τῶν ᾿Ιουστίνου λόγων. 
ΙΘ Τζες ἐ ἐπὶ τῆς Οὐήρου βασιλείας τῆς “Ῥωμαίων 
τ παι ᾿Αλεξανδρέων ἐκκλησίας προέστησαν. 

ἘΚ ἽΤἵζνεες οἱ τῆς ᾿Αντιοχέων. 
ΚΑ Περὶ τῶν κατὰ τούτους διαλαμψάντων ἐκ- 
ΞῪΝ κλησιαστικῶν συγγραφέων. 
ΚΒ Περὶ ᾿Ηγησίππου καὶ ὧν αὐτὸς μνημονεύει. 
ΚΙ Περὶ Διονυσίου Κορινθίων ἐπισκόπου καὶ ὧν 

ἔγραψεν ἐπιστολῶν. 
ΚΔ Περὶ Θεοφίλου ᾿Αντιοχέων ἐπισκόπου. 
ΚΕ Περὶ Φιλίππου καὶ Μοδέστου. 
Κο Περὶ Μελίτωνος καὶ ὧν αὐτὸς ἐμνημόνευσεν. 
ἘΖ Περὶ ᾿Απολιναρίου. 
ΚΗ Περὶ Μουσανοῦ. 
ΚΘ Περὶ τῆς κατὰ Τατιανὸν αἱρέσεως. 
Λ Περὶ Βαρδησάνου τοῦ Σύρου καὶ τῶν φερο- 

μένων αὐτοῦ λόγων. 



ἘΘΟΙΜΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΙΝ, ΟΟΝΤΕΝΤΘΒ 

ΧΙΥ. 

ΧΥΝ. 

ΧΥῚ. 

ΧΥΠΙ. 

ΧΥΠΙ. 

ΧΙΧ. 

ΧΧ, 
ΧΧΙ. 

ΧΧΙΙ. 
ΧΧΠΙ͂Ι. 

ΟΧΧΙ͂Ν, 
ΧΧΥ. 
ΧΧΥῚ. 

ΧΧΥΠ. 
ΧΧΥΊΠ. 
ΧΧΙΧ, 
ΧΧΧ, 

ΤῊ βἴουυ οἵ Ροϊγοδῦρ ψῆο Πδᾶ Κπονῃ ἐπα 
ΔΡΟΒί]68. 

Ηον ἴπ ἐπε ἐΐπηα οἵ ει Ῥοϊγοδῦρ ἢ 
οὔ Υβ νγὰϑ τηυ γα ἴῃ {Π6 οἰτγ οὔ ϑιαγυηδ. 

Ηονν «υδύϊη ἐπε ΡΠ] ΒΟΡΠΟΥ νγὰβ τη γγεα 
πη ὑπ οἷν οὗ βοτηθ ἃ5. δὴ δι θ ββδάου 
ἔου ἐῆε ψοτὰ οὗ ΟΠ γῖβε. 

Οπ {πα τηδυύγυβ ὑγ ΟΠ «πιϑεϊη τηθηξίοηβ ἴῃ 
Πῖβ οὐ νυ] τη ρ58. 

ὙγΒαὺ νυ τπρβ5 οὗ Ψπδεϊη Πᾶνα οοὴς ἄονῃ 
ἴο ὰ5. 

ο νεῦσε {πὸ Ἰθδάδυβ οὐ ἔπ ομυγομο5 οὗ 
Βοηθ ἃπα ΑἸεχδπάγία ἱπ {πε ταῖρι οὗ 
νεχαβ. 

Ὗγ8ο ψεσὰ ἐπε Ὀίβῃορβ οἵ Απύϊοοῃ. 
Οπ με εροϊθβίαβδυϊοαὶ νυυϊειβ γΠῸ ΜΕΥ 

τς αγήοῖβ ἴῃ ΠΕ ῚῚ {ἰτηθ. 
Οη Ηεροβίῖρριιβ δπα ψῇῃδαῦ Πα το]αΐαβ. 
Οπἡ ϊοπγβίαβ, {π6 Ὀῖβμορ οἵ Οονίη!ῃ, δηά 

{πε Ἰο θευβ νυ ῃίοῃ 6 ψτοῖθ. 
ΘΟ ΤἬΘΟΡΙ]υ5, Ὀίβμορ οὗ Απιίοοῃ. 
Οπ ῬΒΠΙΡ ἀπα Μοαεοβίαβ. 
Ου Μεῖῖῖο ἀπ {ῃς βἰαϊθιηθηῖβ Β]9ἢ Π6 

ΙΔ 65. 
Οη Αροϊ]παγῖαβ. 
Οη Μυβδῃὶ. 
Θη ἐπε μεύόϑυ οἵ Ταϊδη. 
Οπ Βαγάδββδποβ ὑπΠ6 ϑ'υυίδη πα 5 Ἔχίδηΐ 

ὈΟΟΚΘΒ. 
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Ι. ᾿Αμφὶ δὲ τὸ δωδέκατον ἔτος τῆς Τραϊανοῦ 1 
βασιλείας ὁ μικρῷ πρόσθεν ἡμῖν τῆς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ 
παροικίας δηλωθεὶς ἐπίσκοπος τὴν ζωὴν μετ- 
αλλάττει, τέταρτος δ᾽ ἀπὸ τῶν ἀποστόλων τὴν τῶν 
αὐτόθι λειτουργίαν κληροῦται Πρῖμος. ἐν τούτῳ 
καὶ ᾿Αλέξανδρος ἐπὶ “Ῥώμης, ὄγδοον ἔτος ἀπο- 
πλήσαντος ἙΕὐαρέστου, πέμπτην ἀπὸ Πέτρου καὶ 
Παύλου κατάγων διαδοχήν, τὴν ἐπισκοπὴν ὕὑπο- 
λαμβάνει. 

11. Καὶ τὰ μὲν τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν διδα- 1 
σκαλίας τε καὶ ἐκκλησίας ὁσημέραι ἀνθοῦντα ἐπὶ 
μεῖζον ἐχώρει προκοπῆς, τὰ δὲ τῆς ᾿Ιουδαίων συμ- 
φορᾶς κακοῖς ἐπαλλήλοις ἤκμαζεν. ἤδη γοῦν τοῦ 
αὐτοκράτορος εἰς ἐνιαυτὸν ὀκτωκαιδέκατον ἐλαύ- 
νοντος, αὖθις ᾿Ιουδαίων κίνησις ἐπαναστᾶσα πάμ- 
πολυ πλῆθος αὐτῶν διαφθείρει. ἔν τε γὰρ ᾿Αλεξ- 
ανδρείᾳ καὶ τῇ λοιπῇ Αἰγύπτῳ καὶ προσέτι κατὰ 
Κυρήνην, ὥσπερ ὑπὸ πνεύματος δεινοῦ τινος καὶ 
στασιώδους ἀναρριπισθέντες, ὥρμηντο πρὸς τοὺς 
συνοίκους Ἕλληνας στασιάζειν, αὐξήσαντές τε εἰς, 
μέγα τὴν στάσιν, τῷ ἐπιόντι ἐνιαυτῷ πόλεμον οὐ 
σμικρὸν συνῆψαν, ἡγουμένου τηνικαῦτα Λούπου 
τῆς ἁπάσης Αἰγύπτου. καὶ δὴ ἐν τῇ πρώτῃ συμ-: 
βολῇ ἐπικρατῆσαι αὐτοὺς συνέβη τῶν Ἑλλήνων" 
904 



ΒΟΟΚΊΙΝν 

1, Αβοῦτ {Π6 ὑνϑ! γοᾶνῦ οὗ {Π6 γτεῖρῃ οὗ Τια͵δη 1 τῃς 
ὈΙΒΠΟΡ 3 οὗ {πε ἀΐοοθβε οἵ ΑἸδχαπάσία, νἤομὰ γα τηθη- 
ἐϊοποα ἃ 1{{}6 βϑυ]θυ, ραββθα αὐγᾶν, ἂπα Ῥυΐγησβ, ὑπ6 

ἔουτι ἔγοτη ἐπε Αροβί!θβ, τϑοοῖνεα ἐπ μαῦρα οὗ 
ἔμοββα ἴπ' ἐμαὺ ραοθ. αὐ ἐπὶβ. {ἴτηθ, ἴοο, δὖ βοπιβς 
ΑἸδχαπάοθυ, ἤθη Εὐναγοϑύιβ μδα οοτρ]εἰθα ἢΐ5 εἰρη! ἢ 
γΘδΥ, ψγὰβ ἴῃς ἢ ἴο βυοοοεα Ῥαεῖου ἀπ Ρδὰ], ἀπά 

ἴοοῖκ ἊΡ {πῸ ὈἰΒῃορτῖο. 
Π. 16 ἐῃς ἐθδοῃίπρ οὗ οὔν ϑανίουσ δηᾷ {πῸ6 

ΘΠ σγαῦα Πουτβηΐηρ ἀ81}ν ἃηα τηονίηρ οα ἴο 
ξαγ Π ΠΟΥ ῬΥορ 685 ἐπ6 ἐσαρ αν οὔ {Π6 7 6 ν)ν25 γγᾶβ τθδοῃίηρ' 
{ες οἸτηαχ οὗ βϑυοοοβδῖνα οθθ. [ἢ {Π6 σουτβα οὔ {πΠ6 
δἰρηϊεθπίῃ γοᾶν 3 οὗ {πὸ τεῖρῃ οὗ {ηΠ6 ἘΤΏΡΟΥΟΥ ἃ 
ΤΡ 6 Π]Ποη οὗ {πΠ6 εν ἀραΐη ὈγΌΚα ουὐ ἀπ ἀεβιτογεάᾶ 
8 σγτθαῦ τηυμτπας οὗ ἔπεα. ἘῸν Ροΐῃ ἴῃ ΑἸθχαπάγία 
ΔΠα ἴῃ ἐπε τοϑὺ οὗ Εσγρὺ 8δπα ββρθοΐδ!]ν ἴῃ Ουύθηθ, 
ἃ5 ὑποιρὴ παν μα θθη βεϊῖσθεα ὈΥ βοῖὴθ ἐθυυὶθ]ς 
Βρ᾽ τὺ οἵ γϑθ 6 ΠΟ, ὑΠΘῪ τυβῃδα τηἴΐο βϑαϊ οι ἀραϊηβὺ 
{πεῖν Οτθεὶς ἔθ]]ονν οἰ Ζθπβ, ἀπα ἱπουθαβίηρ ἔπ 6 56οορῈ 
οὗ 1π6 συ θθ] Ποῖ ἱπ ὑπ6 ΤΠ] Ουνίηρ γον βἰαγ θᾶ ἃ ργθαὺ 
ὙγᾺΥ Π16 Ταρυβ γὰ8 βὌνΟΥΠΟΥ οἵ 41] Εσγρι. [Ιη 
π6 ἢχϑθὺ επραρουηθηῦ ἔπον ΠΔρΡΡοπθα ἴο οὐειοουηθ 

1 Α4.Ὁ. 109. 2. (εγάοῃ, οΥ, 111. 91. δΥ ΑΘ 1 Ἐ5. 
4“ ΟἿ Ὅιῖο (ὑαδββίιβ, ᾿χνϊ. 89 απᾷ Ἰχῖχ. 19 Ε, 
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ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

« Α ,ὔ .Σ ᾿ 3 ᾽ὔ ΝῚ οἵ καὶ καταφυγόντες εἰς τὴν ᾿Αλεξάνδρειαν τοὺς 
ἐν τῇ πόλει Ιουδαίους ἐζώγρησάν τε καὶ ἀπέκτειναν, 
τῆς δὲ παρὰ τούτων συμμαχίας ἀποτυχόντες οἱ 
κατὰ Κυρήνην τὴν χώραν τῆς Αἰγύπτου λεη- 
λατοῦντες καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ νομοὺς φθείροντες 
διετέλουν, ἡγουμένου αὐτῶν Λουκούα: ἐφ᾽ οὕς ὁ 
αὐτοκράτωρ ἔπεμψεν Μάρκιον Τούρβωνα σὺν 
δυνάμει πεζῇ τε καὶ ναυτικῇ, ἔτι δὲ καὶ ἱππικῇ. 
ὃ δὲ πολλαῖς μάχαις οὐκ ὀλίγῳ τε χρόνῳ τὸν 
πρὸς αὐτοὺς διαπονήσας πόλεμον, πολλὰς μυριάδας 
3 , .} [ “ 3 ᾿Ὶ “ὦ 5 ν ᾿] Ἰουδαίων, οὐ μόνον τῶν ἀπὸ Κυρήνης, ἀλλὰ καὶ 
τῶν ἀπ᾿ Αἰγύπτου συναιρομένων Λουκούᾳ τῷ 
βασιλεῖ αὐτῶν, ἀναιρεῖ. ὁ δὲ αὐτοκράτωρ ὑπ- 
οπτεύσας καὶ τοὺς ἐν Μεσοποταμίᾳ ᾿Ιουδαίους 
] 7 “ ᾽ ,, 7 ͵7ὔ ἐπιθήσεσθαι τοῖς αὐτόθι, Λουσίῳ υήτῳ προσ- 
ἔταξεν ἐκκαθᾶραι τῆς ἐπαρχίας αὐτούς: ὃς καὶ 
παραταξάμενος, πάμπολυ πλῆθος τῶν αὐτόθι 
φονεύει, ἐφ’ ᾧ κατορθώματι ᾿Ιουδαίας ἡγεμὼν 
ὑπὸ τοῦ αὐτοκράτορος ἀνεδείχθη. ταῦτα καὶ 
« ᾽,ὔ ε Ν Ἁ ᾽ ν᾿ , “-“ Ἑλλήνων οἱ τὰ κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους γραφῇ 
παραδόντες αὐτοῖς ἱστόρησαν βήμασιν. 

“: “ ᾿ »49 “ με ΝΜ ΝῚ 

11. Τραϊανοῦ δὲ ἐφ᾽ ὅλοις ἔτεσιν εἴκοσι τὴν 
5 Ἁ ᾿" «Δ Ῥ ’ὔ " «ες 

ἀρχὴν μησὶν ἕξ δέουσιν κρατήσαντος, Αἴλιος ᾿Αδρια- 
νὸς διαδέχεται τὴν ἡγεμονίαν. τούτῳ ἸΚοδρᾶτος 

,ὔ 

λόγον προσφωνήσας ἀναδίδωσιν, ἀπολογίαν συν- 
τάξας ὑπὲρ τῆς καθ᾽ ἡμᾶς θεοσεβείας, ὅτι δή τινες 
πονηροὶ ἄνδρες τοὺς ἡμετέρους ἐνοχλεῖν ἐπειρῶντο" 
εἰς ἔτι δὲ φέρεται παρὰ πλείστοις τῶν ἀδελφῶν, 
ἀτὰρ καὶ παρ᾽ ἡμῖν τὸ σύγγραμμα" ἐξ οὗ κατιδεῖν 
ἔστιν λαμπρὰ τεκμήρια τῆς τε τοῦ ἀνδρὸς διανοίας 
καὶ τῆς ἀποστολικῆς ὀρθοτομίας. ὁ δ᾽ αὐτὸς τὴν 

3 - 

καθ᾽ ἑαυτὸν ἀρχαιότητα παραφαίνει δι᾿ ὧν ἱστορεῖ 
806 : 

4 

δ 

1 

2 



ἘΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑῚΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΙΝ΄. τι. 8--τῖι. 2 

π6 Ουθθῖβ, ψῃο ἢδα ἴο ΑἸεχαπαάνγία δἀπα οαριυτοᾶ 
δα ΚΙΠδα {π6 96νν8 ἴῃ ὑπὸ οἷν, θὰ ἐποὰρἢ ἐπ 
Ἰοβίπηρ' ἐπ Π6Ιρ οἵ ὑπὸ Τουσβτηθη, ὑπὸ {ον οὗ Ουύθπα 
οοηὐπθα ἴο ΡΙυπαθυ {π6 οουπηΐτυ οὗ Ἐργρὲ δῃᾶ ἴο 
τάναρα {πΠ6 αἰβίγιοῦβ ἰπ 1 ἀπάϑὺ ὑπαῖν Ἰθδάθυ Γπιοδϑ. 
ΤῊΣ ἘχηροτοΥ βεηῦ ἀραϊηδῦ ἔμθυ Μαγοῖα ΤΌΣΡΟο ψ ἢ 
Ἰαπα δηα 8868 ἔογοθβ ἱποϊ παρ οαναῖσγυ. Ηδ ψαρεϑᾶ 

ΟὙΔΥ ὙἹΡΌΓΟΙΙΒΙΥ ἀραϊηϑὺ ὑπθια ἴῃ τηϑὴν ᾿αἐ.]65 ΤῸ ἃ 
ΘΟΠΒΙΘΥΔ16 ἐἶπηα πα Κα]]6α την ἐπουβαηᾶδβ οὗ 1 ονν8, 

ποῦ ΟἿΪΥ ὕποβα οἵ ὕγγοπα θὰῦ αἴ5δοὸ ἴποβα οἵ Ἐργρὺ 
ὙΠῸ Πα γὙ8]1166 ἴο Τποὰδ5,} ὑΠ6ῖν Κίηρ. ΤΠδ ἘπΏΡΘΥΟΥ 
βιβρθοίεα ἐπαὺ {πὸ εν ἴῃ Μεβοροϊδμῖα νοι] α]50 
αἰἴΐδοῖς ὑπ6 ἱππαθιταπῖβ δηα ογάσογεα Τλιβῖα5 Θαυϊοδιὰβ 
ἴο οθδπ ὑμθῖὰ ουὐ οὗ {πΠ6 ῥγονίποθ. Ηδ οὐρδηϊζεάᾶ ἃ 
ἔογοθ δπᾶ τηυγάεγεα ἃ σταδὺ ταυ]ττὰας οὗ ὑπ 6 νν»5 
ἔπεσα, δηα ἴου {Π|8 ὑθουση τνὰ8 δρροίϊηϊθα φΟνΟΥ ΠΟΥ 
οἵ Τἄδϑα Ὀγ {πε Ἐχηροεσοῦ. Τὴδ ΟὙςοκ δυΐμουβ 2 ᾿ῃῸ 
ΘΟὨγΟΠΙΟ]6 {Πα βᾶπηα Ῥουϊοα Πᾶνε το]αϊεα {Π15 παγγαϊνα 

ἴῃ {Π6 58 ΨΕΥῪ ψΟταβ. 
Π1|. επ Τγαδῃ Πα γεϊριιβα ἔοΥ πἰποΐθεη ἀπά ἃ 

ΒΔ} γεαγβ Αδ] 5 Ηδατδη βυοοεεαδα 8 το {π6 βονε- 
ταῖσιν. Τὸ Βίτπη Θυδαταίιβ δἀαγεββεα ἃ ὑγεαίῖβ6, 
ΘοΙηροβίηρ ἃ ἀδίεποθ ἔου οὐ το] ρίομ θθοδυβα ΒΟΙὴ 6 
Ὑ]ΟΚΘα τθη γετα ἐγγίηρ ἴο ἐγοιῦ]6 ὑπΠ6 ΟΝ βἐϊδη8. 
Τὸ 15 50} εχίδηϊ διποηρ τϑην οἵ {πΠ6 Ὀγαίθγθη πὰ 
ψ6 ᾿ᾶνε ἃ ΘΦΟΡΥ͂ Οὐ!Β6ῖνα8. Ετουη ἰδ οδῃ 6 β6εὴ {Π6 
ΟἸθαν ρτοοῦ οὗ μῖβ ἱηὐθ]]θοῦ πα ἀροβίοὶο οὐ μποάοχγ. 
Ης 5Πονῦβ Ηἰβ Θαυγ ἀαΐα ὈγῪῚ ψνμδὺ Π6 888 85 [Ὁ]]Ονν5 

1. Ὁῖο (δβϑίαβ (Ἰχνηϊ. 592) σῖνεβ ἢ]5 Πᾶπη6 ἃ8 Απαᾶγθδβ8. 
3. Ἐχοορὶ ἴον 1)10 (ἰαϑϑίτι5 ἔῃθβα οδηποὶ θ6 ἰἀοπεϊῆρα. 

8.,..}. 117, 

807 



ἘΌΒΕΒΙΌΒ 

ταῦτα ἰδίαις φωναῖς" “τοῦ δὲ σωτῆρος ἡμῶν τὰ 
ἔργα ἀεὶ παρῆν ἀληθῆ γὰρ ἦν, οἱ θεραπευθέντες, οἱ 
ἀναστάντες ἐκ νεκρῶν, οἱ οὐκ ὦφθησαν μόνον 
θεραπευόμενοι καὶ ἀνιστάμενοι, ἀλλὰ καὶ ἀεὶ 
“παρόντες, οὐδὲ ἐπιδημοῦντος μόνον τοῦ σωτῆρος, 
ἀλλὰ καὶ ἀπαλλαγέντος ἦσαν ἐπὶ χρόνον ἱκανόν, 
ὥστε καὶ εἰς τοὺς ἡμετέρους. χρόνους τινὲς αὐτῶν 
ἀφίκοντο. 1 πριοῦτος μὲν οὗτος" καὶ ᾿Αριστείδης 
δέ, πιστὸς ἀνὴρ τῆς καθ᾽ ἡμᾶς ὁρμώμενος εὐσεβείας, 
τῷ ἸΚοδράτῳ παραπλησίως ὑπὲρ τῆς πίστεως 
ἀπολογίαν ἐπιφωνήσας ᾿Αδριανῷ καταλέλοιπεν" 
σῴζεται δέ γε εἰς δεῦρο παρὰ πλείστοις καὶ ἡ 
τούτου γραφή. 

Ιν. Ἔπσει δὲ τρίτῳ τῆς αὐτῆς ἡγεμονίας ᾿Αλέξ- 
ανδρος “Ῥωμαίων ἐπίσκοπος τελευτᾷ, δέκατον τῆς 
οἰκονομίας ἀποπλήσας ἔτος: Ξύστος ἦν τούτῳ 
διάδοχος. καὶ τῆς ᾿Αλεξανδρέων δὲ παροικίας 
ἀμφὶ τὸν αὐτὸν χρόνον Πρῖμον μεταλλάξαντα δω- 
δεκάτῳ τῆς προστασίας ἔτει διαδέχεται ᾿Ιοῦστος. 
Υ, Τῶν γε μὴν ἐν ἱἱἹεροσολύμοις ἐ ἐπισκόπων τοὺς 

χρόνους γραφῇ σῳζομένους οὐδαμῶς εὑρών (κομιδῇ 
γὰρ οὖν ἢ ττϑ αὐτοὺς λόγος κατέχει γενέσθαι), 
τοσοῦτον ἐξ ἐγγράφων παρείληφα, ὡς μέχρι τῆς 
κατὰ ᾿Αδριανὸν ᾿Ιουδαίων πολιορκίας πεντεκαίδεκα 
τὸν ἀριθμὸν αὐτόθι γεγόνασιν ἐπισκόπων διαδοχαί, 
οὗς πάντας Ἑβραίους φασὶν ὄ ὄντας ἀνέκαθεν, τὴν 
γνῶσιν τοῦ Χριστοῦ γνησίως καταδέξασθαι, ὥστ᾽ 
ἤδη πρὸς τῶν τὰ τοιάδε ἐπικρίνειν δυνατῶν καὶ 
τῆς τῶν ἐπισκόπων λειτουργίας ἀξίους δοκιμα- 
σθῆναι: συνεστάναι γὰρ αὐτοῖς τότε τὴν πᾶσαν 
ἴλβ. κε τι ἐξ ἙἭ βραίων πιστῶν ἀπὸ τῶν ἀπο- 

1. Οἵ, Οεοῖρε ὅν ηοο]]α5, 668. 8-18, 
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ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΙΝ. πι|. 2--ν. 2 

ἴῃ ἢΐβ οὐ ψογάς: “᾿Βαΐ {π6 ψουκβ οἵ οὖν ϑανίουῦ 
γΓΘΥΘ ΑἸ νγὰγϑ Ργθδεηΐ, ον ὑπαγ ψγοῖα ὑσαθ, ὕποθο ψΠῸ 

6Υ6 οὐτοα, ποθ ψῃῸ το86 ἔτοιη με ἀθδᾶ, ψῇο 

ποὺ ΤΉΘΥΘΙΥ ΔρΡΡρδαυθα 85 οὐυγεα δῃηά χίβθῃ, Ραὺ ψετα 
οοπϑέδηε]ν ργαβϑθηῦ, ποὺ Οὔ] ὑγῃ1|6 ὑπ6 ϑανίουν τγὰβ 
Ἰϊνίηρ, θαῦ Ἔνθ ἔῸΥ βουὰθ {ἶπηα δἴξου. ἢ ῃδα ρΌΠΕ6, 50 
ἐπαῦ βοιηβ οὗ ὑβϑιηῃ βυννίνθα ὄνθη 11] οὐλ οὐσῃὶ {ἰπηθ.᾽᾿᾽ 
ΒΟ. νγὰβ 6. Αὐϑύίάθϑ ἴοο, ἃ τηϑῃ οὗ [αἰ δπᾶ 

ἀδνοίεδα ἴο οὐὖὐ το]ρίοη, 88, κὸ Θυδαγαύιβ, Ἰϑ ς 

Ῥδῃϊπα ἃ ἀεδέδπος οὗ {π6 ἔα δἀάγοθθθα ἰοὸ ΗἩδαγίδῃ. 
Ηἰ5 νυ τπρ', ἴοο, 15 511 ρυθϑουνεα ὈΥ τηδηγ.ἷ 

ΙΝ. Τὰ ἐπὸ ὑπίτὰ γϑᾶν οὔ ὑΠ6 βᾶῖὴθ ταῖρῃ 5 ΑἸθχᾶπαᾶθυ, 
1ῃ6 Ὀίϑμορ οἵ ἐπε Βοιηδῃβ, ἀἰδα ἴδεν οοταρ] εἰίηρ ἐπ 6 
ἑθηΐῃ γεὰγ οὗ Πἰ5 τηϊηϊβίγν ; Χγϑίιβ νγὰβ Πΐβ Βα ΘΟ ΒΒ0Υ. 
Απά αὖ ἐπε βαρ ἰτηθ, ἰπ {πε ἀΐϊοοθβϑα οὗ ῃς ΑἸοχ- 

δηᾶγίδηβ, πδύὰα5 βασοοοαοα Ῥυίμηαβ, ψγΠο αἰδα ἴῃ {π6 
ὑνγθ! ἢ γϑᾶν οὗἉ Ὠΐβ σα ]6. 
ΟΝ, 1 ΜΒᾶνε ποῦ ουπα δὴν τυϊζῦοη βἰαἰοπηθηΐ οὗ ὑπ6 
4αΐεβ οὗ ὑπὸ Ὀίβῃορα ἴῃ «6υυβδ]θιη, ἔοΥ ὑγδαϊ οι 58 8 
ἐμαὺ {ΠΟῪ γαῖα δχ γον που Πνθα, Ρθαΐ 1 Πᾶνα 
σαϊμεγθα ἔοτα ἀοουταθηΐβ 58. τηυοῇ---ὐπαῦ ἀρ “ἴο 
με βίερε οὗ {πε 7εν8 Ργ Ηδατνίδηῃ ἐπ6 βιοοθββίοηβ' οὗ 
Βίβῃορβ σγεθ βέθθεη ἴῃ πυσαθου. [ὺ ἰδ βαϊα ὑπαὺ ὑπδγ. 
γγοτα ἃ} Ηερτενβ ΟΥ̓ οὐἱρῖπ πὸ Πδα ΠΟΡΪΥ δοοθρίθα 
ἐπα Κπον]εᾶρα οὗ ΟΠ τὶβῦ, 80 ὑπαῦ θυ ψγοῦα οοπηΐθα 
ψΟΥ ΠΥ Ἔνθη οὗ {Π6 Θρίβοορϑὶ ταϊηἰβίσυ ὈῪ ὕμοβθ ψη0 
Βδα πε ρονεὺ ἴο πάρα βοὴ απδϑύϊοπβ. ΒῸΣ ὑπο ῖτ 
ὙΠ0]6 μυχοῦ αὖ ἐπαὺ {ἴπηα οοηδϑιεα οἵ Ηδργανβ 0 

1 ΤῊς ϑυτίας ἰοχὶ νγὰβ ἀἰβοονεγεᾶ ὃ. “. ἤδθηαεὶ Ἡδυτῖβ ὁ 
Μὲ. ϑ'παὶ ἃπᾶ ριθ] 5πη6α Ὀν Πἷπὶ ἰπ 7θαΐ8 απὰ δέν ἐθ8, 1.1. 
866 [πἰτοαποίίοη Ρ. χ]ΐχ. 

3. α.Ὁ. 120. 
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στόλων καὶ εἰς τὴν τότε διαρκεσάντων πολιορκίαν, 
καθ᾽ ἣν ᾿Ιουδαῖοι “Ῥωμαίων αὖθις ἀποστάντες, οὐ 
μικροῖς πολέμοις ἥλωσαν. διαλελοιπότων δ᾽ οὖν 3 

“ “ » “ 2 δ Ὶ τηνικαῦτα τῶν ἐκ περιτομῆς ἐπισκόπων, τοὺς ἀπὸ 
πρώτου νῦν ἀναγκαῖον ἂν εἴη καταλέξαι. πρῶτος 
τοιγαροῦν ᾿Ιάκωβος ὁ τοῦ κυρίου λεγόμενος 
ἀδελφὸς ἦν: μεθ’ ὃν δεύτερος Συμεών: τρίτος 
᾿Ιοῦστος" Ζακχαῖος τέταρτος: πέμπτος Τωβίας" 
ἕκτος Βενιαμίν" ᾿Ιωάννης ἕβδομος" ὄγδοος Ματθίας" 
ἔνατος Φίλιππος: δέκατος Ζενέκας: ἑνδέκατος 
᾿Ιοῦστος: Λευὶς δωδέκατος: ᾿Εφρῆς τρισκαι- 
δέκατος" τεσσαρεσκαιδέκατος ᾿Ιωσήφ' ἐπὶ πᾶσι 
πεντεκαιδέκατος ᾿Ιούδας. τοσοῦτοι καὶ οἱ ἐπὶ τῆς 4 
Ἱεροσολύμων πόλεως ἐπίσκοποι ἀπὸ τῶν ἀπο- 
στόλων εἰς τὸν δηλούμενον διαγενόμενοι χρόνον, 
οἱ πάντες ἐκ περιτομῆς. ἤδη δὲ δωδέκατον δ 
ἐχούσης ἔτος τῆς ἡγεμονίας, Ξύστον. δεκαέτη 
χρόνον ἀποπλήσαντα ἐπὶ τῆς Ρωμαίων ἐπισκοπῆς 
ἕβδομος ἀπὸ τῶν ἀποστόλων διαδέχεται Τελεσ- 
φόρος" ἐνιαυτοῦ δὲ μεταξὺ καὶ μηνῶν διαγενομένου, 
τῆς ᾿Αλεξανδρέων παροικίας τὴν προστασίαν 
Εὐμένης ἕκτῳ κλήρῳ διαδέχεται, τοῦ πρὸ αὐτοῦ 
ἔτεσιν ἕνδεκα διαρκέσαντος. 

ΥἹ. Καὶ δῆτα τῆς ᾿Ιουδαίων ἀποστασίας αὖθις 1 
εἰς μέγα καὶ πολὺ προελθούσης, Ῥοῦφος ἐπάρχων 
τῆς ᾿Ιουδαίας, στρατιωτικῆς αὐτῷ συμμαχίας ὑπὸ 
βασιλέως πεμφθείσης, ταῖς ἀπονοίαις αὐτῶν 
ἀφειδῶς χρώμενος ἐπεξήει, μυριάδας ἀθρόως 
ἀνδρῶν ὁμοῦ καὶ παίδων καὶ γυναικῶν διαφθείρων 
πολέμου τε νόμῳ τὰς χώρας αὐτῶν ἐξανδρα- 
ποδιζόμενος. ἐστρατήγει δὲ τότε ᾿Ιουδαίων Βαρ- 2 
χωχεβας ὄνομα, ὃ δὴ ἀστέρα δηλοῖ, τὰ μὲν ἄλλα 
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ΠΟΟΙΙΙΒΙΑΘΤΊΟΑΙ͂, ΗἸΒΤΟΆΥ, ΤΥ. ν. ὁ. νι. δ᾽ 

μᾶάᾷ οοπεϊπαοα ΟΠ ϑυϊαπ ἔγοσα ὑπ ΑΡοβῦϊθβ ἀόνῃ ἴο 

{πὸ βίαρο δὲ ὑπὸ ἐϊπηθ μη ἐπ δ ννβ ἀραΐῃ το 6 116 

ἔγουη ὑπΠ6 Ἐουηδηβ πα σου θθαύθῃ ἴῃ ἃ ρυθαῦ ὙΨΨΆΓ. 

Βῖποα ὅῃς Ψενβ. Βίθπορβ ὑπθη οθαβθα, ἰῦ 18. ΠΟῪ 

ΠΘΟΘΘΒΑΥΎ ἴθ ον ὑΠεῖν πᾶτηθβ ἔτοτα ἴῃς ὈΘρΙπηΐηρ'. 

ΤῊς ἤγϑυ ἐμθρ νγαβ ]ἀτηῖθ5 ὙΠῸ νγὰβ οα Πα ἴῃς Του 5 

Ῥτοῦμου, δῃᾷ αἴλον Πὲπα ϑίπηθοι νγὰβ ἔμ 6 ββοοηά. ΤῈΘ 

ἘΠϊγα νγῶς Τυϑὲπ5, Ζϑοομαθιβ γγ)ἃ8 ἀπε ἔουγίῃ, ΤΟ α5 

{πὸ δέχῃ, ἐπε δἰχεθ Βοηϊαμαίπ, [μ6 βενθηΐῃ ΨόΠη, ἐπα 

εἰρη Μαϊιμῖαβ, ἐπε πἰπίῃ ΡΏΠΙΡ, ὑπ ἕθπῖῃ βθηθοδ, 

{π᾿ ο]θνθηὶῃ συβῦαβ, ὅΠ6 ἔν! ῖι [μονΐ, ὑπ Ἐπ τ θ θη 
ἘΡΕΙ͂ γος, {πε Τουγίθθπίῃ ΦΌΒΈΡἢ, πὰ Ἰαβὶ οὗ 4}} ὑπ6 

βἰδς μἢ 7.45. ϑΘαο ψοετθ ὑπ Ὀίβμορβ ἴῃ {π6 ΟἿΤΥ 

οὗ 7 γαραΐοτα, ἔγοτα ὑπ6 Αροϑῦϊδεβ ἄονα το ὅπ ὑϊπιθ 

τηθηϊοηοθα, ἀπ ἐπε ψγοῦθ 4}} 68. Νον ἀυτίπρ 

186 ἔπ γοΈἢ γεαν οὔ πα τεῖρη οὗ Ηδανίδμ, ΤΕ] ϑΡΒου 5, 

τπ6 ἐξδυθηιϊα ἔτοσα ἴπ6 Αροβίϊθβ, βυοοθεάθα Χγϑίαβ 

ψ80 ΒΕ α οοιηρ!εἰεα ἴδῃ γϑαγ8 ἴῃ {Π6 ὈΙβμορτῖς οἵ {Π68 

Βοχπαίῃς, δα οπ6. γι Δα ϑοὰθ τηοηὐη5 ἰαΐου 

Ἐατηδιηθς βυοοοοᾶδά ἴο ἔπε σονεγηταθηΐ οὗ {πῸ ἀἴοοθβα 

οὗ ΑἸεικαπάτία 5 ἐμε δἰχὶῃ Ὀίβμορ, μη ΗΪ5. Ῥγθά6- 

ΘΟΒΒΟΥ δα οοταρ!οἰεα δἰθνθῃ γ6818. 

ΥἹΙ. ᾿"Τη6 το οι οὗ ὑπὸ {}6ν)}7ὃ͵ ΟΠΟ6 τηΟΥ6 ῬΓῸ- 

Θταβ86 4) ἴῃ οπανδοῖεν ἀπα Ὄχιθπὶ, ἀπᾶ Βυξβαβ, Ὁ 

βονεῦπουν οἵ ἄδεια, ψ θη ταὶ ἔξατν αἰα Ππαᾶ ὈΘθη βθηῦ 

πα Ὀγ ἴγπ6 Ἐχαροτου, ταονϑα ουὖ ἀραϊηδὺ μου, ὑγθαῦ- 

ἴηὴρ' ἐπι. γηδάηθος ψίυπουῦ ταθτοῦ. Ηθδ ἀεβίτογϑα ἴῃ 

Π6ᾶρ5 ἐπι ουΞξαπᾶς οὗ ταθπ, ψόσιθη, ἀπ Ομ] άγθῃ, δῃᾷ, 

πάθον ἔπ Ἰὰνν οὗἨ ψΨἍΓγ, Θηϑανοα ὑμεῖς Ἰαπᾶ. Τῃ6 

7ενε ψέϊνγε αἱ ὑπαὶ ὕπας Ἰεὰ ὈΥ ἃ οογίαϊῃ ΒδΥ 

ΟΒμβοοῆαθα 5.2. γῇ ῖο ἢ τηθδῃ5 κε ρίατ,," ἃ τηδῃ ΨΠῸ νγᾶ8 

1 ΟἹ, ὉΙσ᾿ (αροῖπθ, [κὶκ. 19-14. 
5 Τάζογα!! 'γ “ροη οἵ ἃ 5ἰατγ," στ ἃ ΡΙΌΡΔΌ]6 τϑέθγθησθ ἴο 

Νυμηθειβ χ χιν. 17. Αἴου [5 ἀοΐθαι {π6 δον5 σας Ὠϊπὶ 

Βαν Ομοζίρθα ᾿ “ 50η οὗ ἃ [16.᾽ 
ἷ 911 

᾿ 
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’ 3 δ ; Ἔα. οἷ κ φονικὸς καὶ λῃστρικός τις ἀνήρ, ἐπὶ δὲ τῇ προσ- 
Ὺ δ , ς Ἀνὰν “ 

ηγορίᾳ, οἷα ἐπ᾽ ἀνδραπόδων, ὡς δὴ ἐξ ΘΌΡΟΗΘΥ 
ὡς ν ᾿ ν 

φωστὴρ αὐτοῖς κατεληλυθὼς κακουμένοις τε ἐπι- 
-- , “ 

λάμψαι τερατευόμενος. ἀκμάσαᾶντος δὲ τοῦ “πο- ὃ 
ὡς οἷ 

λέμου ἔτους ὀκτωκαιδεκάτου τῆς ἡγεμονίας κατα 
Βηθθηρα (πολίχνη τις ἣν ὀχυρωτάτη;. τῶν “Ἵερο- 

«- Ἀ “ 

σολύμων οὐ σφόδρα πόρρω διεστῶσα)": τῆς τε 
» , , ΄ “ΤᾺ 
ἔξωθεν πολιορκίας χρονίου γενομένης λιμῷ τε 
καὶ δίψει τῶν νεωτεροποιῶν εἰς ἔσχατον ὀλέθρου 

“-“ “- “ Λ περιελαθέντων καὶ τοῦ τῆς ἀπονοίας αὐτοῖς αἰτίου 
τὴν ἀξίαν ἐκτίσαντος δίκην, τὸ πᾶν ἔθνος ε 
3 , . “ ᾿ Ν Ἵ “λ “κ᾿ Τα ἐκείνου καὶ τῆς περὶ τὰ ἱἱἹεροσόλυμα γῆς πάμ 
᾽ , ΝΜ , ὃ 7 5 " ὃ 7, εσιν ἐπιβαίνειν εἴργεται νόμου δόγματι καὶ διατάξ 
ἊᾺι “Ἀ « Ἃ 3 ᾽ 3 ,ὔ ζω τὸ δριανοῦ, ὡς ἂν μηδ᾽ ἐξ ἀπόπτου θεωροῖεν τὸ 

“- ἐδ ᾽ λ , Η Φ ἢ ,ὔ » [Ὶ 

πατρῷον ἔδαφος, ἐγκελευσαμένου ρίστων « 
Π]ελλαῖος ἱστορεῖ. οὕτω δὴ τῆς πόλεως εἰ5 4 
ἐρημίαν τοῦ ᾿Ιουδαίων ἔθνους παντελῆ τε φβορᾶν 
τῶν πάλαι οἰκητόρων ἐλθούσης ἐξ ἀλλοφύλου τε 
γένους συνοικισθείσης, ἡ μετέπειτα συστᾶσα ἔω- 
μαϊκὴ πόλις τὴν ἐπωνυμίαν ἀμείψασα, εἰδ τὴν 
τοῦ κρατοῦντος Αἰλίου “Αδριανοῦ τιμὴν α 

, ΣΡ ΟμαΡΝ ἡ θυ ιν ας ἐξ προσαγορεύεται. καὶ δὴ τῆς αὐτόθι ἐκκληῦ 
ἐθνῶν συγκροτηθείσης, πρῶτος μετὰ τοὺς ἐκ περι- 

“ 2 7 ᾿ »-“" ] - Ἂ ου ταν 

τομῆς ἐπισκόπους τὴν τῶν ἐκεῖσε λειτοῦργ 
ἐγχειρίζεται Μάρκος. ἵ 
11. "δη δὲ λαμπροτάτων δίκην φωστήρων τῶν 

5. Π|Ὰ, ᾿ ᾽ ͵ 3 ΕἾ εἰς », κλησιῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην ἀποστιλβουσῶν ἐκκλῆσι 
3 ’ὔ ᾽ ν Α “-“ 3 θ ’ὔ ον ενος ἀκμαζούσης τε εἰς ἅπαν τὸ τῶν ἀνθρώπεον γένο: 
τῆς εἰς τὸν σωτῆρα καὶ κύριον ἡμῶν ἰησοῦν 
Χριστὸν πίστεως, ὁ μισόκαλος δαίμων οἷα τῆς 
ἀληθείας ἐχθρὸς καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας 
ϊεὶ ΐ λεμιώ Ἵ ἐφων κατα. ἀεὶ τυγχάνων πολεμιώτατος, πάσας στρ 
8512 
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τη τθτοιβ πα ἃ Ραπαϊδ, θΐ το] θα οὐ Πΐβ Ππϑιῆθ, ἃ5 

1 ἀθα]ηρ' ἹὉἢ δ᾽ανοβ, πα οἹαϊπηθα ἕο θῈ ἃ Ἰυτηΐϊπαῦν 
γψγη0 Παά οομηα ἄονγῃ ἴο ἔπθπὶ ἤτοι ἤθᾶνοι ἃηα νγὰϑ 
τη ΟἼΟΥ ΘΠ] ρα πίη ἔποθα. γηῸ γΕΥΘ ἴῃ ΤηϊβΕΎ. 
ἼΠ6 γᾶν σϑδοῃ δα 105 Πεῖρηῦ ἴῃ ἐπα εἰρη θθητῃ γοᾶν οὗ 
{δε τεῖρῃ οἵ Ἡδαγίδῃ ἴῃ Βειμέμετγα,, τυ πῖοἢ νγ5 ἃ βύσοηρ, 
οἰ 46] ποῦ νειν ἔδυ ἔγοτα «Θυαβδίθια ; ὑπ6 βίθρε Ἰαβιβα ἃ 
Ἰοπρ' τἰτὴ6 θεΐοτε [Π6 6 0615 ψοσα ἀσίνθη ἴο πα] ἀθοῖσαο- 
ἐΐοπι ΒΥ ἔαταΐπα απ ἐπῖγθῦ ἀπα ἐπα ἱπβεϊραΐου οὔ {πεῖν 
Τη8 Π6855 ρα ὑπΠ6 ρεηδ]ν ΠῈ ἀδβεσνεα. Ηδάτνίδη ἔμ θη 
οοματηδηαδα ἐΠαὺ ὈΥ ἃ ἰερᾺ] ἄθοῦξα δηᾶ ογσαϊπαποθβ {Π6 
γγ 8016 πδίϊοπ 5Βοι]α θ6Ὲ δρβοϊαΐεὶν ργανοηΐθα ἔγομι 
δηξουίηρ ἔτοτα ὑπαποθίουιῃ ὄνεῖ {Π6 αἰδύγίοῦ τουπά 
Φουα βδίθιη, 80 ἐπαῦ ποὺ ουεξῃ ἔγοια ἃ ἀἰϑίδηςο οου]Ἱά [Ὁ 
5866 105 Δηοαβίσα] Ποῖηθ. Ασϊβίοῃ οὗ Ῥε]]α {6115 ὑπ8 
βίουυ. 2 ὙΠ ἤδη {Π6 οἰτγ οᾶτηςδ ἴο θ6 Ῥογοῖν οὗ {πῸ 
πδίϊοη οὗ {πῸ 7 εν, δηα 15 δποίδπὶ ἱππαθιταπὶβ Πμδᾶ 

σοι θαυ ῥουβηθα, 1 νγὰβ οο]οηϊσεα ὈΥ ογαίρηθυβ, 
᾿8ηα {ῃ6 Βοτηδηῃ οἷδγ ὙΠ ἢ αἴογνγασβ ἄσοβα ομδηρθά 
5. Πᾶτηθ, 8πα ἴπ Ποποῦν οἵ {ῃ6 γεϊρηιΐηρ ΘΙΩΡΟΥΟΥ 
ΑΘ Ηδατνίδη νγὰβ οδ]δαὰ Αο]ῖὰ. Τῆδ ομυτοῇ, ἴοο, 
ἴῃ 10 γγὰβ Θοτηροββα οὗ ὐθη 65, πα αἴξον π6 Ὁ 58 
Ὀίβῃορβ ὑπ ἢνβῦ ψὴοὸ νγὰβ ἃρροϊηϊεα ἴο σταϊηἰβίου ἴοὸ 

οἔμόβε ἔμετα νγὰ5 Μϑζουϑ. 
ὙΠ. ΤᾺκς Ὀυ]ΠΠ1αηῦ Ἰατὴρβ ὅπ οἤαγοῃοβ ἡ Υ6 πον 

Βῃϊπίηρ ὑπτουρῃου ἐῃ6 ψοῦἹᾶ, ἃπα ἔδιτἢη ἴῃ οὐὐ 
ϑανίουν ἀπα Τοτα «6805 ΟΠ υἰδὺ ννὰ5 Πουτ βῃϊηρ' ἀτηοηρ' 
8}} τηδηκίηα, θη ὑπ6 ἀ6ν1} πὸ μαΐθβ σὺ 5 ροοά, 

85 ἴΠ6 δῆμον οὗ ὑγαΐῃ, ονεῦ τηοϑὺ Ποϑῦ]α ἴο τηδῃ 8 
βαΙναῦοη, ἐυσπμθα 411 ἢἷ8 ἀδνίοθβ ἀραϊπϑὺ ἐπ 6 ομυτοῃ. 

1. ΤΆ μα5 ποὲ θδεὴ ἰἀδπεῆρα. 
2. ΤῊΘ ὈΟΚ ἰ5 ποὲ οχίδηΐ, 



ΕΟΒΕΒΙΓ. 

“ 3 λ ,ὔ ΄ὔ {λ " α μὴ θ τῆς ἐκκλησίας μηχανάς, πάλαι μὲν τοῖς ἔξωθεν 
- 3 “ διωγμοῖς κατ᾽ αὐτῆς ὡπλίζετο, τότε γε μὴν 3 

τούτων ἀποκεκλεισμένος, πονηροῖς καὶ γόησιν 
3 “-“ ἀνδράσιν ὥσπερ τισὶν ὀλεθρίοις ψυχῶν ὀργάνοις 
διακόνοις τε ἀπωλείας χρώμενος, ἑτέραις κατ- 
ἐστρατήγει μεθόδοις, πάντα πόρον ἐπινοῶν, ὡς 
ἂν ὑποδύντες γόητες καὶ ἀπατηλοὶ τὴν αὐτὴν τοῦ 
δόγματος ἡμῖν προσηγορίαν, ὁμοῦ μὲν τῶν πιστῶν 

“- , 

τοὺς πρὸς αὐτῶν ἁλισκομένους εἰς βυθὸν ἀπωλείας 
“ “ “- 3 

ἄγοιεν, ὁμοῦ δὲ τοὺς τῆς πίστεως ἀγνῶτας δι᾽ ὧν 
αὐτοὶ δρῶντες ἐπιχειροῖεν, ἀποτρέποιντο τῆς ἐπὶ 
τὸν σωτήριον λόγον παρόδου. ἀπὸ γοῦν τοῦ ὃ 

,ὔ Δ ΄ὔ “ δ 

Μενάνδρου, ὃν διάδοχον τοῦ Σίμωνος ἤδη πρότερον 
’ὔ ᾽ 4 σ΄ " ,ὔ 

παραδεδώκαμεν, ἀμφίστομος ὥσπερ καὶ δικέφαλος 
ὀφιώδης τις προελθοῦσα δύναμις δυεῖν αἱρέσεων 
διαφόρων ἀρχηγοὺς κατεστήσατο, Σατορνῖνόν τε 
ΓΑ ,ὔ Α ’, " Ἃ “ ἌΠΛ, ὃ ,ὔ ντιοχέα τὸ γένος καὶ Βασιλείδην εξανδρέα" 
- ς Α ο᾽ Ἶ , ς δὲ 2 Αὔ ὧν ὁ μὲν κατὰ Συρίαν, ὁ δὲ κατ᾽ Αἴγυπτον συν- 
ἐστήσαντο θεομισῶν αἱρέσεων διδασκαλεῖα. τὰ μὲν 4 

τοι 1, 94,1 οὖν πλεῖστα τὸν Σατορνῖνον τὰ αὐτὰ τῷ Μενάνδρῳ 
“ ες Μ᾽ - “- ’ὔ εἶ 

ττθη. 1, 34,8 Ψευδολογῆσαι ὁ Ἐϊρηναῖος δηλοῖ, προσχήματι δὲ 
ἀπορρητοτέρων τὸν Βασιλείδην εἰς τὸ ἄπειρον 

- “-“ ε “-“ 

τεῖναι τὰς ἐπινοίας, δυσσεβοῦς αἱρέσεως ἑαυτῷ 
, 

τερατώδεις ἀναπλάσαντα μυθοποιίας. πλείστων ὃ 
οὖν ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ 
τῆς ἀληθείας ὑπεραγωνιζομένων λογικώτερόν τε 
τῆς ἀποστολικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς δόξης ὑπερ- 
μαχούντων, ἤδη τινὲς καὶ διὰ συγγραμμάτων τοῖς, 
μετέπειτα προφυλακτικὰς αὐτῶν δὴ τούτων τῶν 
δηλωθεισῶν αἱρέσεων παρεῖχον ἐφόδους: ὧν εἰς 
ἡμᾶς κατῆλθεν ἐν τοῖς τότε γνωριμωτάτου συγ- 

. 

γραφέως ᾿Αγρίππα Κάστορος ἱκανώτατος κατὰ 
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Τουτηουΐυ ἢς Πδά υ5ϑ64 ρουβθουοηβ ἔγοσὴ μοι ἃ5 
ἢ5 εᾶροη ἀραϊηϑῦ μον, Ραΐ πον ὑπαὶ μῈ γα Ἔχοϊπαθα 
ἔγοτῃ ἐπὶβ ἢ διρὶουθα νυ ]οκεα τηθπ ἅμα Θου  Ύ 8, 
κ6 ΒΑ]Θα] ὑγθαροηβ δηα τηϊηϊβδύευβ οὐ ἀδοισαοιίοῃ 
ἀθραϊηδὺ ἐς βοὰ], δπα οοπαποϊςα Πα οαιηραῖρηι ΕΥ̓͂ 
ΟὗΠΘΥ τη αβυγ 65, Ρ]οὐ ΐπρ' ΕΥ̓ ΕΥΘΥῪ ΤΊΘ8Π8 ὑπ ΒΟΥ ΘΥΘΥΒ 
86 ἀδοοίνουβ πϊρηῦ ἀθθατηθ Π6 58 πη6 ΠδΙηδ ἃ5. ΟἿ 
τ ]ΠρΊοη πα αὖ οπα ἐΐτης ᾿δδᾶ ἰο ἐπε ἀδβρίῃ οὗ 46- 
βέγποίίοη. ἔῆοβα οἵ {Π6 ἔα 8] ποσὰ {πον σδαυρῦ, 
Δηα ἂὖ οὔθ, ΌΥ τπΠ6 ἀββᾶς νοὶ ὑπ ν ἀπάεγζοοῖϊς, 
τηΐρηῦ ἔστη αὐγαὺ ἴγοσὰ ἐπα ραίῃ ἕο {π6 βϑανίηρ νου 
ἵῆοβθ ψηο γαῦα ἱρπογδηΐ οἵ ἐπ6 ἔα. ὙΠὰ5 ἔτοτα 
Μεμδπάσθυ, βοτὰ γα πᾶν ΔΙγθδαν τηθπἰοπθαᾶ ἃ5 ἐπα 
ΒΘΟΘΒΒΟΥ οὗ 5ἴτηομ,, ἔπεσα ργυοοθααβα ἃ οογξαΐῃ 5πᾶῖκο- 
κ᾿ Ῥουγοὺ ἢ ὕνγο τηοατῃς ἀπα ἀουθ]ς Πεδά, ἀπά 
εϑεδὈ 5 ῃη6α ἐπε Ἰεδᾶάθυβ οὗ ὕνο πευδϑίθβϑ, ϑαξυγῃΐηι5, 
8. Απἰοοῃϊδη ΡῪ τᾶοθ, δηα ΒΑ] 1465 οὗ ΑἸεχδπάτνία. 
ΤῊς ἢγθὺ θϑίδ] ]8η6α βοῃοο]ς οἵ ἱπηρίοιιβ ἤθυθβῪ ἴῃ 
ϑγτῖδ, {Π6 Ἰαύϊζευ ἴῃ Ἐσγρὺ. ᾿τϑηδθιβ τη] 68 ἰΐ ρ]αίῃ 
ὑπαὺ ϑαϊυσηΐηθβ αὐδεγεα ἔου ἐῃς τηοϑὺ ρατὺ {πὸ βᾶτηα 
ξἸβεῃοοᾶβ 85. Μοεπηδπᾶον, θυΐ Β859111465, ὑπᾶϑὺ ἐπα 
Ῥγείοχὺ οὗ βεογεὺ ἀοοίσίπα, βἰγεϊομεα ἕδπον ἱπβηΐτοὶν 
αν, ξαθυϊοαύϊηρ τηοπδίγοιβ τηγίῃβ ἴον 18. ἱτηρίουβ 
Βδύεβυ. Νοὸν ψῃ]6 τηοϑὺ οὗ ἴῃς οὐὐμποάοχ αὖ ὑπαὶ 
ὑὴ6 γΕΥΘ βίσιρο πρ' ἴον ὑπ6 ὑγαΐῃ, ἀπα βρπύϊηρ' 
ἢ σγοαῦ οἸοαῦθηοα ἱ ον ἐπα ρΊουυ οὗ πε6ὸ Αροβέϊεθβ 
8 οὗ ἴπ6 ΟΠυγοῆ, βοῖὴθ α͵80ὸ ΕΥ̓͂ ὑμῖν" υυ ηρ5 
Ῥυον θα ἴον ἐποῖν βασοθβθοῦβ τηθἐμοᾶς οἵ ἀθίεησθ 
ἀραϊηδὺ της Πουθϑίθθ ῃοἢ ἤᾶνα θΘεη τηθηἰοηδά. 
ΟΥ̓ {π686 ἃ τηοϑὺ ρουγευξα] τοξαϊαϊίοη οἵ Βδβ]Π1465 3 
85 γτεδοῃθα ὑ8 ἔτοτη ἀρυίρρα (ὑδϑίου, ἃ τιοϑῦ. δυηοιβ 

1 Τὴς ΟὙεεκ τηϊρῃῦ παίαγα!!ν τπθϑη “ Ἰορ οΑ}}ν,᾽ θαΐ ἐῃ6 
διῃ 6515 ἢ πε ἐΐθη ἀθίδπμοθϑ 5ῆονγϑ νυν δὶ 15 ἰηϊεπαρϑᾶ, 

3. Νοὲ οχίδηϊ. 

831 



ΕΌΒΕΒΙΓΙΒ 

Βασιλείδου ἔλεγχος, τὴν δεινότητα τῆς τἀνδρὸς Ἴ 
ἀποκαλύπτων γοητείας. “ἐκφαίνων δ᾽ οὖν αὐτοῦ 
τὰ ἀπόρρητα, φησὶν αὐτὸν εἰς μὲν τὸ εὐαγγέλιον 
τέσσαρα πρὸς τοῖς εἴκοσι συντάξαι βιβλία, προ- 
φήτας δὲ ἑαυτῷ ὀνομάσαι Βαρκαββαν καὶ Βαρκωφ 
καὶ ἄλλους ἀνυπάρκτους τινὰς ἑαυτῷ συστησά- 
μενον, βαρβάρους τε αὐτοῖς εἰς κατάπληξιν τῶν 
τὰ τοιαῦτα τεθηπότων ἐπιφημίσαι προσηγορίας, 
διδάσκειν τε ἀδιαφορεῖν εἰδωλοθύτων ἀπογευο- 
μένους καὶ ἐξομνυμένους ἀπαραφυλάκτως τὴν 
πίστιν κατὰ τοὺς τῶν διωγμῶν καιρούς, Πυθα- 
γορικῶς τε τοῖς προσιοῦσιν αὐτῷ πενταέτη σιωπὴν 
παρακελεύεσθαι" καὶ ἕτερα δὲ τούτοις παραπλήσια 
ἀμφὶ τοῦ Βασιλείδου καταλέξας ὁ εἰρημένος 
οὐκ ἀγεννῶς τῆς δηλωθείσης αἱρέσεως εἰς προῦπτον 

8 

ἐφώρασε τὴν πλάνην. γράφει δὲ καὶ Εἰρηναῖος 9 
συγχρονίσαι τούτοις ΚΚαρποκράτην, ἑτέρας αἱρέσεως 
τῆς τῶν ἐς νωστικῶν ἐπικληθείσης πατέρα" οἵ καὶ 
τοῦ Σίμωνος οὐχ ὡς ἐκεῖνος κρύβδην, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ 
εἰς φανερὸν τὰς μαγείας. παραδιδόναι ἠξίουν, ὡς 
ἐπὶ μεγάλοις δή, μόνον οὐχὶ καὶ σεμνυνόμενοι τοῖς 
κατὰ περιεργίαν πρὸς αὐτῶν ἐπιτελουμένοις φίλ- 
τροις ὀνειροπομποῖς τε καὶ παρέδροις τισὶ δαίμοσιν 
καὶ ἄλλαις ὁμοιοτρόποις τισὶν ἀγωγαῖς" τούτοις 
τε ἀκολούθως πάντα δρᾶν χρῆναι διδάσκειν τὰ 
αἰσχρουργότατα τοὺς μέλλοντας εἰς τὸ τέλειον τῆς 
κατ᾽ αὐτοὺς μυσταγωγίας ἢ καὶ μᾶλλον μυσαρο- 
ποιίας ἐλεύσεσθαι, ὡς μὴ ἂν ἄλλως ἐκφευξομένους 
τοὺς κοσμικούς, ὡς ἂν ἐκεῖνοι φαῖεν, ἄρχοντας, 
μὴ οὐχὶ πᾶσιν τὰ δι᾿ ἀρρητοποιίας ἀπονείμαντας 
χρέα. τούτοις δῆτα συνέβαινεν διακόνοις χρώμενον 
τὸν ἐπιχαιρεσίκακον δαίμονα τοὺς μὲν πρὸς αὐτῶν 
816 
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ἘΘΟΙΕΒΙΑΒΘΤΙΟΑΙ, ΗἸΙΒΤΟΆΕΥ, ΙΝ΄. νη. 7-10 

γαῖαν οὗ ἐπα ἐΐπηθ, γονθα]ηρ ὑΠ6 οἰθνθσηθβο οὐ ἐπα 
τηδη 5 ἀδοοθρίϊοη. [|π δχρουπάϊηρ Π5 τηγϑίουϊθϑ Π6 
Βδγ5 ἰπαὺ ἢ6 φοτηρ!]δα ὑνεπίγ-ἔοι ῬΟΟΚκ5. οα ἐπα 
905Ρ6Ι, πᾷ ὑπαὺ 6 πδιηθα ἢΐβ οὐνὴ Ῥυόρῃεὶβ ΒΑ. 
(0085 διὰ Βδγ ΟΟΡἢ,Ϊ δπὰ ἐπαῦ δ βεῖ ἊΡ βοιὴξ οὐ εὺβ 
ἴον Ηἰτηβο γῆο Πδα πονεῖὺ οχίϑιθά, θαΐ ἐμαὶ πε 
ἱπνεηϊβα Ὀδυθδγουβ ΠδΠγ65 ἔῸυ ἔπ θτα ἴο ἀϑιοηΐϑῃ ἐμοβα 
γγΠ0 γαῖ ἱπῆποποδα Ὀγ 500} ἐπίηρθ. Ηὸδ ἐδυρῃὺ ἐμαὶ 
ὙΠ6ΥῈ νγὰβ ΠῸ Πδυτη ἴῃ δαξίπρ' ἐπίπρδ οἴεγεα ἴο 140]5, 
ΟΥ ἴπ ΠΡ -Ποαυίθαϊν ἀδηγίηρ ὑπΠ6 ἔα ἢ ἴῃ ἐτηθ5 οἵ 
ῬευβεοαύϊἝοι. 1{κὸ Ρυεπαρογαβ Π6 οπ]οϊηδα ὕποβα γηῸ 
οατὴθ ἴο ίτη ἴο Καδρ βίίϊθδποα [Ὁ ἔνε γεαῖβ. ὙΠῸ 
5816 ὙΥΙΓΘΙ [6115 Οὔ ΠΟΥ δἰ ταῖ αν ὑΠπῖηρδ ἀρουὺ Βαβ114 65, 

᾿ς ΔΠα οἤἴδοΥβ ἃ τηδρηϊβοοηὺ τοβιϊαϊίοη οὗ ὑπ εὐτοῦ οἵ. 
ὑπΠ6 Πεύαθυ αθβοῦρεα. ᾿τϑπᾶθιβ αἷἰθδὸ τυῖζεβ ἐπα 
Οδγροογαΐαβ νγὰβ ἃ Θφοῃπέθιη ρου ΥῪ οὔ ἔπ656, {πΠ6 ἔδίπου 
οὗ δηῃούμου ἤδύθθυ ὙΠῸ τγὰ8 ο8116α ὑπαὶ οἵ {πῸ 
Οποβίϊοβ. ΤΉθθο αἷα ποῖ, {κὸ Βαβι ]ᾶθβ, ἀθδῖσα ἴο 
ὑγδηβυηΐϊῦ {Π6 τηὰρίο οὗ 5ίτηοη βϑουθῦν θὰ ΟΡΘΠΪΥ, 858 
ὑπουρὴ ἴὉ νγὰβ βοῖηθ συϑαὺ {πίπρ, βρεακίηρ δἰτηοϑῦ 
τ ἀνα οἵ ἐποῖν τη ρῖο8] σουθηοηΐθβ, οἵ ον ΟΠ ΔΥΤη8, 
οὗ ἴῃ Ὀγΐηρουβ οὗ ἀγδϑιηβ πα ξδγΆ Π]18Υ ΒΡ ὑ5, ἀπα οὗ 
ΟὗμοῚ βἰπηῖαν ΡῬΟΥ υτάδηοθβ. [Ϊ}ἢ δοοογάδηοθ στ ἢ 
ὑῃβ πα Ὺ ἴθδοῦ ὑπαὶ ἔποθα ηῸ ῬαγΡοβα οοτηΐηρ' ἴο 
ἰηἰταϊοη ἴῃ ὑπαὶ" τηγϑίευϊεβ, ΟὐἨὨ ΤΑΥΠΟΥ ἴῃ ὑποῖν' 
ΟὈΒΟΘἑ 6165, τηυδὺ Ῥουοστα 411 ἐπ6 βῃοοκίηρ ἀδβαβ 
Ῥδοδιβθ ἴπ ΠΟ ΟΥΠΕΥ ψγὰΥ οδη [Π6Υ Θβοᾶρα Π6 “στ α]6 85 
οὗ {πε νου], δῈ ἔδυ σου] 5ὰγ, θχοθρὺ ὃν Ὁ] ΒΠΠπρ 
ἴο 411 οὗ ὑποῖη σψνμδὺ νγὰβ πδοθϑβαυυ ὑμβυοαρἢ ὑπεὶγν 
τηγϑύευϊθθ. ΒΥ υδίηρ' {Π656 τηϊηϊβύουϑ ὑπ 6 ἀθυηοπ 80 
Το] οἷο 65 ἰπ 6 ν1]} Δοοοτη 15 Π6 4 {πῸ ρῥἰΐθοιιβ σπϑ᾽ανθτηθηΐ 

1. Νοίμίηρ; ἰδ κποννη οὗ ἐπεβα Ῥρθύβοῃβ, πὲ ἴον ἃ βυρρεβιοα 
ΘΟΠποχίοη οὗ Οποβίϊς ργόρῆθου στ Δοτγοαβίσίαη ὙΥ ]ΠΡ5 
8686 Ηουῖβ αγίϊοϊα οπὐ Βδιοαθθαβ ἰπ ἴῃ “Ζιήοξοηαγῃ οἵ 
ΟΠ ϑέίαη, Βίοσταρῆη. 
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ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

ἀπατωμένους οἰκτρῶς οὕτως εἰς ἀπώλειαν ἀνδρα- 
ποδίζεσθαι, τοῖς δ᾽ ἀπίστοις ἔθνεσιν πολλὴν 
παρέχειν κατὰ τοῦ θείου λόγου δυσφημίας περι- 
ουσίαν, τῆς ἐξ αὐτῶν φήμης εἰς τὴν τοῦ παντὸς 
Χριστιανῶν ἔθνους διαβολὴν καταχεομένης. ταύτῃ 1] 
δ᾽ οὖν ἐπὶ πλεῖστον συνέβαινεν τὴν περὶ ἡμῶν 
παρὰ τοῖς τότε ἀπίστοις ὑπόνοιαν δυσσεβῆ καὶ 
ἀτοπωτάτην διαδίδοσθαι, ὡς δὴ ἀθεμίτοις πρὸς 
μητέρας καὶ ἀδελφὰς μίξεσιν ἀνοσίαις τε τροφαῖς 
χρωμένων. οὐκ εἰς μακρόν γε μὴν αὐτῷ ταῦτα 13 
προυχώρει, τῆς ἀληθείας αὐτῆς ἑαυτὴν συνιστώσης 
ἐπὶ μέγα τε φῶς κατὰ τὸν προϊόντα χρόνον δια- 
λαμπούσης. ἔσβεστο μὲν γὰρ αὐτίκα πρὸς αὐτῆς 18 
ἐνεργείας ἀπελεγχόμενα τὰ τῶν ἐχθρῶν ἐπιτεχνή- 
ματα, ἄλλων ἐπ᾽ ἄλλαις αἱρέσεων καινοτομουμένων 
ὑπορρεουσῶν ἀεὶ τῶν προτέρων καὶ εἰς πολυτρόπους 
καὶ πολυμόρφους ἰδέας ἄλλοτε ἄλλως φθειρομένων" 
προΐει δ᾽ εἰς αὔξην καὶ μέγεθος, ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ 
καὶ ὡσαύτως ἔχουσα, ἡ τῆς καθόλου καὶ μόνης 
ἀληθοῦς ἐκκλησίας λαμπρότης, τὸ σεμνὸν καὶ 
εἰλικρινὲς καὶ ἐλευθέριον τό τε σῶφρον καὶ καθαρὸν 
τῆς ἐνθέου πολιτείας τε καὶ φιλοσοφίας εἰς ἅπαν 
γένος Ἑλλήνων τε καὶ βαρβάρων ἀποστίλβουσα. 
συναπέσβη δ᾽ οὖν ἅμα τῷ χρόνῳ καὶ ἡ κατὰ παντὸς 14 
τοῦ δόγματος διαβολή, ἔ ἔμενεν δὲ ἄρα μόνη παρὰ 
πᾶσι κρατοῦσα καὶ “ἀνομολογουμένη τὰ μάλιστα 
διαπρέπειν ἐπὶ σεμνότητι καὶ σωφροσύνῃ θείοις τε 
καὶ φιλοσόφοις δόγμασιν ἡ καθ᾽ ἡμᾶς διδασκαλία, 
ὡς μηδένα τῶν εἰς νῦν αἰσχρὰν ἐπιφέρειν τολμᾶν 

1 ΤῊ6 γτϑίρυθποο 5 ἴο ἐπ βίουυ ψ ἢ ψψὰ5 δὲ ἐμαὶ ἐπα ἑοϊα 
Ὀγν ἐῃε πραίμεη οὔτε (μυἰϑεϊαηϑ πα Πδ5 βδίπος Ὀθδη ἰο]α ἃιηοηρ; 
ΟΠ τἰβιδηβ οὗ ἐπε 78 ν5 ὑπαὶ {πον ΚΙ ἀπα δαὶ 5π|8}} οῃ άσθη. 
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ἘΘΟΙΕΒΘΤΙΑΒΤΙΟΑΙ, ἨΙΒΤΟΒΎ, ΙΝ. νιι. 10-14 

ἕο ρϑγαϊξίοη οἵ ἔμοβθ γῆ ψεῦα ἐῃυ5 ἀδοοίνεα ὈῪ 
ἔποια, δηα Ὀντουρηῦ τσοῃ ψεἰρηῦ οὗἁὨ ἀϊβογεαϊδ ἀροι 
ἐῃθ αἰνίπθ ψοσαὰ ἃιθοηρ ὑπ6 ἀπθο]ονίηρ Οθη 1168, 
Ὀδοδυβα {Π6 στερουὺ ψῃΐοῃ σἰαγίθα ἔποπα ἐμθη νγᾶβ 
βοδύθουθα δ] τη ΠΟ 5]. ὁ Π6 ΠΟ0]6 γδοα οὗ Οἢχίβ- 
ἰἴδηθ. [Ὁ νγὰβ δββρθοίδ!]ν ἴῃ ἐπιῖ8 γα ὺ ὑπαὺ 10 σάτα ἴο 
Ῥᾶβ85 ὑπαῦ ἃ Ὁ] Βρμθιηοιβ ἃπα σἱοϊκεα βαβρίοίοι οοη- 
ΟΥ̓ ηρ' π5 γγὰβ ΒΡΥδΔα διηοηρ ἰῃ6 δαίῃδθη οὗ ἐῃοβα 
ἀἀγ5, ἴο ὑπ6 εἴἴεοι ἐπαῦ γα ρυδοίϊςθα ἀπβρθακαθ]ε 
ἰηοθϑὺ ἢ τηούπειβ ἃΠα οδἰδῦεβ δηα ἴοοὶς ρᾶτὺ ἴῃ 
νυ] οκαα ἔοοα.Σ Ὑ εὐ τῃϊς ἀἸ4 ποὺ Ἰοπρ' βισοααα, ἴον ἐπα 
ἀγατῃ νἱπαϊοαϊθα 1561 ἃ πα 5. ἐΐπηθ συγ οἢ. 5Π0Π6 
ΘΥΟΙ ΤΟ 6 ῬυρΗῦν. ΕῸΥ ὈΥ 1ζ5 ρΡονοὺ ἐπα τηδοῃΐηδ- 
ἐἰοηβ οὗ 18. δπθιηΐθβ γαῖα γοξαϊεα ; {μοὰρὴ πον 
Βουθϑίθβ 6 6 ἱηνεπίθα οπ6 δἴδου δηούθμου, ἐπ 6 δύ] οὺ 
ΟἼ65 ἤονεα ᾿ηἴο βύγδηρθ τυ] ρ]6. πα τυ] εἰ ατίουβ 
ουτηβ. 8 Πα ραν βῃθα ἴῃ αἰευθηῦ τὰν αὖ αἰβεγθηὺ 
ἐϊηθ5. Βαΐῦ {πΠ6 Ὀυρηῦπ685 οὔ ὅΠ6 πηΐνϑυβαὶ Δ Πα ΟἿ]ΥῪ 
ἔσθ ΘΠ ΤῸ ἢ Ῥγοοθθαβα ἴο ἵπούθαβα ἴῃ ρυθαύπθϑβ, [ῸΥ 
δ ἐνοῦ Π6]α ἴο ὑῃ8 βᾶπιὶθ ροϊπίβ ἴπ {ῃ6 βϑϑῖὴηθ ΨΑΥ, 
ΔΗ γδαϊαϊθα ἔουτῃ ἴο 411 ἐπε σᾶος οἵ αυϑαῖκβ ἀπ 
Ῥδυθαυῖδηβ ἔπ6. τενουθηΐ, βἴποουθ, πα ἔγαα πδίατσο, 
8Δηα ἐπ βορυϊοῖν πα ρυνυ οὗ ἔπε αἰνίπε ἐθδοῃϊηρ' 
ἂἃ5 ἴο οοπαποῦ πα ὑπουρηῦ. ὙΠι5 τ] ἢ ἐπα Ἰαρβα οὗ 
ἴσα ὑπ οδ] ατηηΐθβ ἃραϊπθὺ ὑΠ 6 Π0]6 ἐθδοῃϊηρ' ἡγῈ 6 
Ἔχ ηρι 5η6 4, ἀπ οὔτ ἀοοίγίπα τουπδίηθα ἃ5 ἐπ 6 ΟὨΪΥ 
ὁη6 ΨῃΪΘἢ δα Ῥόνγοὺ διηοηρ' 411 πα νγὰβ δαπη θα 
ἴο ΘΧΟΕΙ ἰῃ 105 ροα]ΐη 685 δη4 βορυίεῦυ,2 δηα 105 ἀἰνίπα 
Δα νγῖβε ἀοοίγίηθβ. 8ὃ0. ὑπαὺ πὸ οπα μἃ5 ἀδίεᾶ ἴο 

3 ἼΠεθε ἔνγο σψογᾶβ ἀγα ρϑβοι] αν αἰ σα] ἴο ἐγδηβ]αΐα. 
Τῆς ἢγθὲ πηθδη5 ἐπ6 απα]ῖν ψῃΐοἢ ἀειηδη 5 Του τ 66 ΓΟ ΠῚ 
οἶμοῖβ. Τὴθ βεοοπα 5 {π6 τηοἀογαίίομ, 56]11-τοϑίγαϊηΐ, ἂἀπα 
ΒΟ τοῖν ὙΠ] ἢ ἀγα δἜβϑϑϑηί δ] ἰο ἃ ροοά |1ξ6ὲ., ὙΠΕΓα 15 Ποὺ ψογ 
ἴῃ ΕΠΡΊ 5}: ννῃΐϊοἢ δἀδαπαίε!ν ἰγαηβὶαῖθβ εἰΐμου. 
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ΕΌΒΕΒΙΤΒ 

κατὰ τῆς πίστεως ἡμῶν δυσφημίαν μηδέ τινα 
τοιαύτην διαβολὴν οἵαις πάλαι πρότερον φίλον 
ἦν χρῆσθαι τοῖς. καθ᾽ ἡμῶν ἐπισυνισταμένοις. 
Ὅμως δ᾽ οὖν κατὰ τοὺς δηλουμένους αὖθις 

παρῆγεν εἰς μέσον ἡ ἀλήθεια, πλείους ἑαυτῆς 
ὑπερμάχους, οὐ δι᾿’ ἀγράφων αὐτὸ μόνον ἐλέγχων, 
ἀλλὰ καὶ δι᾿ ἐγγράφων ἀποδείξεων κατὰ τῶν 
ἀθέων αἱρέσεων στρατευομένους" ὙΠ]. ἐν τούτοις 
ἐγνωρίζετο ᾿Ἡγήσιππος, οὗ πλείσταις ἤδη πρό- 
τερον κεχρήμεθα φωναῖς, ὦ ὡς ἂν ἐκ τῆς αὐτοῦ παρα- 
δόσεως τινὰ τῶν κατὰ τοὺς ἀποστόλους παραθέμενοι. 
ἐν πέντε δ᾽ οὖν συγγράμμασιν οὗτος τὴν ἀπλανῆ 
παράδοσιν τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος ἁπλου- 
στάτῃ συντάξει γραφῆς ὑπομνηματισάμενος, καθ᾽ 
ὃν ἐγνωρίζετο σημαίνει χρόνον, περὶ τῶν ἀρχῆθεν 
ἰδρυσάντων τὰ εἴδωλα οὕτω πως γράφων" ᾿ ̓ οἷς 
κενοτάφια καὶ ναοὺς ἐποίησαν ὡς μέχρι νῦν" ὧν 
ἐστιν καὶ ̓ Αντίνοος, δοῦλος ᾿Αδριανοῦ Καίσαρος, 
οὗ καὶ ἀγὼν ἄγεται ᾿Αντινόειος, ὁ ἐφ᾽ ἡμῶν 
γενόμενος. καὶ γὰρ πόλιν ἔ ἔκτισεν “ἐπώνυμον ᾽Αν- 
τινόου καὶ προφήτας. κατ᾽ αὐτὸν δὲ καὶ ᾿Ἴου- 
στῖνος, γνήσιος τῆς ἀληθοῦς φιλοσοφίας ἐραστής, 
ἔτι τοῖς παρ᾽ Ἕλλησιν ἀσκούμενος ἐνδιέτριβεν 
λόγοις" σημαίνει δὲ καὶ αὐτὸς τουτονὶ τὸν χρόνον 
ἐν τῇ πρὸς ᾿Αντωνῖνον ἀπολογίᾳ ὧδε γράφων" 
οὐκ ἄτοπον δὲ ἐπιμνησθῆναι ἐν τούτοις ἡγούμεθα 
ὶ ᾿Αντινόου τοῦ νῦν γενομένου, ὃν καὶ ἅπαντες 

ὡς θεὸν διὰ φόβον σέβειν ὥρμηντο, ἐπιστάμενοι 
τίς τε ἦν καὶ πόθεν ὑπῆρχεν. 

1 ΤῊ. ψογὰ ὑπομνήματα, ψΠΗΪΟΝ τγὰ8 ἱγταποίαϊδα ἴῃ 1 αἰϊη 
ὈΥ σογιπιθηξαγίϊ, τθδ 8 ἃ τεροτὲ τηδᾶς Ὀν δὴ οὔιοία! ἴο ἐπ 
ΘΙΠΠΡΟΙΌΣΡ οὐ οἴ Υ δα ποῦν, ἀπ 50 σαπὶς ἴο θὲ υιϑεᾶ οὗ δὴ 
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 οοπείϊπας ἐπα θᾶθ6 ἱπηρ]!οαίίοπβ οἵ σα] σὴν ἀρδϊπϑὺ 
οἷν ἔαϊτ ἢ, 5 Οἢ ἃ5 Ποϑθ ῆὴῸ 6 6 Ορροβϑα ἴο 5 γε 6 
βουταθυ]ν δοουβίοτη θα ἴο 1158. 
Νενθυ 6 1695, δὖ {Π6 ἐἴτηθ βροίζθη οἵ, {π6 ἔγατῃ ἀρ ΐῃ 

Ὀτγουρηὺ ἐογννατα ἔθου 1056] τηουα ομδιηρίομβ γγῆο οδτη- 
᾿Ραϊρῃηεά ἀραϊπδὺ [Π6 σΌα]655 Πϑυθβίθα ποὺ ΟΠΪΥ ὈῪ τπ- 
νυ τἔθη ἀυρασηθηΐβ Ὀαὖ 4180 ἴῃ νυ θη ἀδυηοηβγα 05. 
ΨΙΠ. Αταοηρ ἔμ656 Ηδροβίρρυβ νγὰβ δυιουβ ἀπα οἵ 
Πὶβ νγου8 γα Πᾶνε δἰγεδαν τηδα6 τ ἢ τι56, ἔοτ ἔπτΌτα 15 
ὑγδαϊ τοι γα πανα αὐοὐοα αἀοὐδ1]5 5. ἴο ὅπ δροβίο]ῖς 
56. Ηἑ οοἸ]εοϊεα 5 τηαίδυϊαὶ 1 τη ἔνε θοΟΚΚ5, οἱ νίπρ 
ἴῃ ἐπ6 βἰταρ οϑὺ βύγ]6 οἵ νυ πρ' [Π6 ἀπουτίηρ' ὑγδα! 100 
οὗ τῆς δροβίο!ς ργεδομίηρ. Ηδ ἱπαϊοαύθβ Π6 {πη 
ἴῃ ψΒΙΟἢ Πα Βουτίϑῃεα Ὀν νυϊτπρ' ὑππι5 ἀθουδ ὑποβα 
ψγΠ0 Πα τηδάς 140]5 : “Τὸ {ποῖὰ ὑμπαν τηϑαθ οαπο- 
ἐδρὴ5 3 δῃᾶ βῃχίπθβ 0800} πον, δπα δυποηρ' ὑπ 6 πὶ 15 
Απέϊποιιβ, ἃ βἷανα οἵ πε Επρεγον Ηδαγίδῃ, ἰπ ΠΟΒ86 
Βοποὺν {π6 Απεϊποίΐδη ραπηθ5 16 Π6]4, ὑΠουρἢ Πα νγὰἃβ 
ΟἿΥ ΘΟὨ ΘΙΏΡΟΥΔΙΥ. ΕῸΣ ἢ6 αἷβὸ θυ ἃ οἰζν οδ]]δα 
αἴζευ Απίϊπουβ, δπα ἱποιϊαϊθα ρυορμθὶβ ἴον Πίστη. ὃ 
Αὐ {πε βϑᾶτηβ {τ ἴοο, «πϑ1π, ἃ σοαπαΐπα ἰονοὺ οὗ 
ἔσθ ΡΠ ΠΟΒΟΡΠΥ, νγὰβ 51] οοῃὑηαΐπρ' το Ὀυδοῦϊβε τῃ6 
Ἰεαγηπΐηρ οὗ ὑῃς αὐεοῖβ. Απά Πα αἷβοὸ Βίπηβοὶῦ ᾿παἱ- 
οαἴεβ {π|5 ρουϊοα ἰπ Πῖ5. ΑΡοΪορῪ ἴο Απίοπίπαβ ὈῪ 
νυ πρ ὑΠπ5, “ Απά να ὑπουρηὺ 1Ὁ ποῦ οαὐ οὗ ΡΪδος 
ἕο τηθηΐίου αὖ ἐπὶ ροϊπὺ Απύποιβ οἵ Π6 ρυθβθηΐ 
ἄαγ ποτα 411] σου ἱπεϊπαϊθα ἴο ψουβηρ ἃ5. ἃ 
504, ἐποιυρὴ ὑπο ν Κπονν Πβ παῦαγο ἀπ ουἱρίη.᾿᾿ 

μιἰβίουῖοαὶ ψοῦκ ψῃῖοῃ Ππαᾶ ποῖ γεὺΐ Ῥβθὴ ραὰξ ἱπίο {Π οΓΥῪ 

βοση. 45 ἰο Ηδροβίρριιβ 566 [ηἰτοαποιοη, ΡΡ. ΧΙνὶ 56. 
5.Α φοποίδρῃ 15 ἃ τηοπαπηθηΐ 'π ἐπ ἔογπι οὗ ἃ ἴοτηρ θυ 

ψ ἢ πὸ Ροαν ἰηῃ ἰἰ. 
8 ΤῊΘ βοπίοποθ 5665 ἰοὸ Ὀγθακ οἱ ἱπ ἐπε τα α]ο, πὲ ἐπα 

Βα θ]εοὶ οὔ με νϑγῦ, ἱμβουρη ποὶ ΘΧΡΓΘΘΒΘα, ἰδ. ἀοιθί16585 

Ἡδατίδη. 
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ΕΠΒΕΒΙΤΙΒ 

ὋὉ δ᾽ αὐτὸς καὶ τοῦ τότε κατὰ ᾿Ιουδαίων πολέμου 4 
μνημονεύων ταῦτα παρατίθεται" “καὶ γὰρ ἐν τῷ 
νῦν γενομένῳ ᾿Ιουδαϊκῷ πολέμῳ Βαρχωχεβας, ὁ 
τῆς ᾿Ιουδαίων ἀποστάσεως ἀρχηγέτης, Χριστια- 
νοὺς μόνους εἰς τιμωρίας δεινάς, εἰ μὴ ἀρνοῖντο 
3 “-“ “ 

ἐπ υρδῖν τὸν Χριστὸν καὶ βλασφημοῖεν, ἐκέλευεν 
ἄγεσθαι. 
Ἔν ταὐτῷ δὲ καὶ τὴν ἀπὸ τῆς Ἑλληνικῆς δ 

φιλοσοφίας ἐπὶ τὴν θεοσέβειαν μεταβολὴν αὐτοῦ, 
ὅτι μὴ ἀλόγως, μετὰ κρίσεως δὲ αὐτῷ γεγόνει, 
δηλῶν, ταῦτα γράφει" “ καὶ γὰρ αὐτὸς ἐγώ, τοῖς 
Πλάτωνος χαίρων διδάγμασι, διαβαλλομένους 
ἀκούων Χριστιανούς, ὁρῶν δὲ καὶ ἀφόβους πρὸς 
θάνατον καὶ πάντα τὰ νομιζόμενα φοβερά, ἐν- 
ενόουν ἀδύνατον εἶναι ἐν κακίᾳ καὶ φιληδονίᾳ. 
ὑπάρχειν αὐτούς: τίς γὰρ φιλήδονος ἢ ἀκρατὴς 
καὶ ἀνθρωπείων σαρκῶν βορὰν ἡγούμενος ἀγαθόν, 
δύναιτ᾽ ἂν θάνατον ἀσπάζεσθαι, ὅπως τῶν ἑαυτοῦ ᾿ 
στερηθείη ἐπιθυμιῶν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκ παντὸς ζῆν ἀεὶ 
τὴν ἐνθάδε βιοτὴν καὶ λανθάνειν τοὺς ἄρχοντας 
ἐπειρᾶτο, οὐχ ὅτι ἑαυτὸν κατήγγελλεν φονευθησό- ᾿ 
μενον; 

Ἔστι δ᾽ ὁ αὐτὸς ἱστορεῖ δεξάμενον τὸν “Αδριανὸν 6 
παρὰ Σερεννίου Τρανιανοῦ, λαμπροτάτου ἡγου- 
μένου, γράμματα ὑπὲρ Χριστιανῶν περιέχοντα ὡς 
οὐ δίκαιον εἴη ἐπὶ μηδενὶ ἐγκλήματι βοαῖς δήμου 
χαριζομένους ἀκρίτως κτείνειν αὐτούς, ἀντιγράψαι 
Μινουκίῳ Φουνδανῷ, ἀνθυπάτῳ τῆς ᾿Ασίας, προσ- 
τάττοντα μηδένα κρίνειν ἄνευ ἐγκλήματος καὶ 
εὐλόγου κατηγορίας" καὶ τῆς ἐπιστολῆς δὲ ἀντί- Ἰ 
γραφον παρατέθειται, τὴν ἹΡωμαϊκήν φωνήν, ὡς 
εἶχεν, διαφυλάξας, προλέγει δ᾽ αὐτῆς ταῦτα" “καὶ 
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ΤῊΘ βᾶτηθ ψυΐεῦ τηθηξίοηβ Π6 νγὰσ οὐ ὑπαὶ {ϊπιὸ 
δϑαϊηδῦ [Π6 «δνὴὺ]ϑ Δ Πα τηαῖκοβ ἐῃϊ5 ορβεγναίίοῃ, “ΕῸΥ ἴῃ 
ἐδ ργεβεηΐ «Θνν 8. νὰν δ νγὰβ ον ΟΠ γι βεϊδηβ ὑγῃοσα 
Βᾶγ ΟΠοοΠερα, ἐπα Ἰθδάδν οὔ {π6 τε θϑ] οη οὔ ἐπα ὅ νν5, 
φοιητηθ πη θα ἕο ΡῈ Ραπ!βῃ6α βθνευεῖυ, 16 {Ποὺ αἰ ποὺ 
θην «6805 85 [ῃη6 Μαεββίδῃ δῃᾶ Ὀ]Δβρθθτας Πίπ. 

ἴῃ {ῃ6 βϑῖὴθ Ῥοοῖς ῃ6 5ῆονβ ἐπαὺ ἢΐθ. φοῃνουβίοῃ 
ἔτοσα ασεακ ΡΠ ΒΟΡἢΥ ἴο ἰτὰδ τα]ρίοη 414 ποὺ ἰακο 
ΡῬίδος ἱγμδῦομα]γ, Ὀαΐ 88 δῃ δοὺ οὗ ἀε]!θογαΐα 1π4ρ- 
τηθηῦ ; ἴοσ μ6 ψυίθεβ ὑπ: ““ΕῸΣ 1 τηγβ6 1, ψΒΠ61 

᾿γ88 τα]οϊοίπρ πῃ ὑπ ἐεδοῃίϊηρ οὗ Ρ]αΐο, μοατά ἐπα 
ΟἸἩ νυ ϑυϊδμβ αθυβεα. Βαυΐ ] 58ν ὑἐπαὺ ὑπὸν ψεσε αἴταίά 
ποῖ Ποὺ οἵ ἀθαΐῃ, ποὺ οὔ δηγεμίπρ ἀβια]γ ὑπουρηὶ 
ἔδαυβα], ἀπα 1 οοπδί δα [Ὁ νγὰβ ἱτηροββίθ]α ἐπαὺ ἐπε ν 
ὙΘΥΘ Πἰνίηρ' ἴῃ νυ ἀπ 685 Δ Πα Πἰου ϊηΐθσα. Ἐὸν ψνμδὶ 
᾿Πθουθ πα οὐ ἱποοη  ποηΐδ Ῥθύβοη, οὐ ὁπ6 ψπῸ ἢπᾶς 
Βοοά ἴῃ {πε δαϊίπρ' οἵ ἢυτηδη ἤδβῃ, δου] ργθεὺ ἀδαίῃ, 
ὑπαὺ 1Ὁ ταϊρηῦ ἰδῖκα ἀυγᾶν 811 5 1υβ8, ἀπᾶ ψου]Ἱᾶ ποὺ 
ἐτῪ ἴο Ῥγο]οηρ ὈΥ 41] πηθᾶμπβ ἢΐβ ργεβεπὺ 116 ἀπ ἴο 
δινοϊα ἐῃ6 ποίϊοθ οἵ {πε συ]θῦβ, ἀπά ποὺ ρίνα Πἰπηβο] 
ἋΡ ἴο ΡῈ τηυγαεγεά ἢ ̓ ᾿ 

Μουύθονϑὺ, ἐπα βϑϑῖὴβ νου τοῖο ἐμαὶ Ηδατγίδη 
ΓΘοοΙν α ἃ αἀϊἰβραύοι ἴῃ ἔδνουν οὗ ὑῃε ΟΠ τ βυϊδηβ ΠΌΤ 
ΒουΘηηἶπ5 Οὐδηΐδπαβ, ἃ τηοϑὺ αἰ βεηρυ 56 ρΟνΕΥΠΟΥ, 
ἴο (ῃ6 εοἴεοῦ ὑπαὺ 16 νγὰβ ποὺ 1υϑὺ ἴο ραὺ ἐπϑῖὰ ἴο 
ἀθαῦῃ, νι πουῦ δοουβαύοι οὐ ὑγῖ8], ἕο ἀρρθδᾶβθ ρορυΐδν 
οἰδτηοιι, πα ἐπαὺ ἢς τοῦθ δὴ ΔΉΒΤΟΥ ἴο ΜΙπαοῖμβ 
Εππάδπιβ, ργθοοηβι} οἵ Αϑβία, ογᾶοθυίηρ' Πΐπὰ ἴο ἐυῪ ΠῸ 
ομ6 νἱτπουΐ ἱπαϊοίγηθηῦ ἃ Πα τ ϑβόπαῦ]6 δοοιβδίϊοη, 
856 «πδπ ΔΡΡ6 μα 5 ἃ οορὺ οὗ ἐπε Ἰευῦου, ρυθϑουνίπρ' 
ἀῃ6 οὐἹρῖπαὶ 1, αὐΐῃ 1 5 πα δᾶ 1, ἀπά ρυθῆχίηρ' ἔπ 6568 

1 ΤῊΗΪβ 15 ποῖ 80 ἴῃ ἐπε οχίδηξ μ8. οἵ ΨΦυβεη, ψη ἢ Πδ5 
ΤΡ] αοοα {πὸ 1 αἰϊπ Ὀν ὑῃς ατεθκ οἵ Εὐυβοθῖα5. ΤΠΘ δαΐῃθη- 
ἐἰϊοιϊέν οἵ ἐπα ἀοσιιπηεηὶ ἢα5 θΈ θη ὑγαυη]ν αἰδραϊεα, πα ἐμογ ἰδ 
ποῖ γεΐ δὴν δρυβοπηθηΐ οα {πε Ροϊηΐ διηοηρ; ΟΥἸ 65. 
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ἐξ ἐπιστολῆς δὲ τοῦ μεγίστου καὶ ἐπιφανεστά- 
του Καίσαρος ᾿Αδριανοῦ τοῦ πατρὸς ὑμῶν ἔχοντες 
ἀπαιτεῖν ὑμᾶς, καθὰ ἠξιώσαμεν, κελεῦσαι τὰς 
κρίσεις γίνεσθαι, τοῦτο οὐχ ὡς ὑπὸ “Αδριανοῦ 
κελευσθὲν μᾶλλον ἠξιώσαμεν, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ἐπί- 
στασθαι δικαίαν ἀξιοῦν τὴν προσφώνησιν. ὑπ- 
ετάξαμεν δὲ καὶ τῆς ἐπιστολῆς “Αδριανοῦ τὸ 
ἀντίγραφον, ἵνα καὶ τοῦτο ἀληθεύειν ἡμᾶς γνωρί- 
ζητε, καὶ ἔστιν τόδε. ς 
Τούτοις ὃ μὲν δηλωθεὶς ἀνὴρ αὐτὴν παρατέθειται 8 

τὴν Ῥωμαϊκὴν ἀντιγραφήν, ἡμεῖς δ᾽ ἐπὶ τὸ 
Ἑλληνικὸν κατὰ δύναμιν αὐτὴν μετειλήφαμεν, 
ἔχουσαν ὧδε: 

ΙΧ. “Μινουκίῳ Φουνδανῷ. ἐπιστολὴν ἐδεξάμην 1 
γραφεῖσάν μοι ἀπὸ Σερεννίου Τρανιανοῦ, λαμ- 
προτάτου ἀνδρός, ὅντινα σὺ διεδέξω. οὐ δοκεῖ 
μοι οὖν τὸ πρᾶγμα ἀζήτητον καταλιπεῖν, ἵνα μήτε 
οἱ ἄνθρωποι ταράττωνται καὶ τοῖς συκοφάνταις 
χορηγία κακουργίας παρασχεθῇ. εἰ οὖν σαφῶς : 
εἰς ταύτην τὴν ἀξίωσιν οἱ ἐπαρχιῶται δύνανται 
διισχυρίζεσθαι κατὰ τῶν Χριστιανῶν, ὡς καὶ πρὸ 
βήματος ἀποκρίνασθαι, ἐπὶ τοῦτο μόνον τραπῶσιν, 
ἀλλ᾽ οὐκ ἀξιώσεσιν οὐδὲ μόναις βοαῖς. πολλῷ 
γὰρ μᾶλλον προσῆκεν, εἴ τις κατηγορεῖν βούλοιτο, 
τοῦτό σε διαγινώσκειν. εἴ τις οὖν κατηγορεῖ καὶ: 
δείκνυσίν τι παρὰ τοὺς νόμους πράττοντας, οὕτως 
ὅριζε κατὰ τὴν δύναμιν τοῦ ἁμαρτήματος: ὡς μὰ 
τὸν Ἡρακλέα εἴ τις συκοφαντίας χάριν τοῦτο 
προτείνοι, διαλάμβανε ὑπὲρ τῆς δεινότητος καὶ 
φρόντιζε ὅπως ἂν ἐκδικήσειας.᾽᾽ καὶ τὰ μὲν τῆς 
᾿Αδριανοῦ ἀντιγραφῆς τοιαῦτα. 
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ΤΟΙ ΔΥΚΒ : “ ΤΠΟῸΡῊ γα ταϊρηῦ πᾶνε Ὀερρεά γοῦὺ ἴο 
ΟΥ̓ ου' ὑγῖα]5 ἰο θῈ 6], δ νγε ἀδϑῖγεά, οὰ {πε βίσθηριῃ 

οἵ ἃ ᾿οἰξεν ἔγουη ἐπ σγθαῦ ἂπᾶ ρ]ογίουβ ΕἸΏΡΟΥΟΥ 
Ἡδατίδη, γα ργϑίεσυθα ἕο τϑϑῦ οὐν γεαπαβὺ ποῦ οα ἐπα 
οοιητηδπηα οἵ Ηδαγίαπ Ραῦ οἢ οὐν Κπον]εᾶρα ὑμπαῦ νγα 
ΔΘ τηδκίηρ' ἃ τἱρῃθθοιιβ τεαπθϑύ. Ηοναυου, γγχα α]80 
ΔΡΡεμα ἃ ςορΥ οὗ {πε Ἰούζον οἵ Ηδατνίαπ, ἐμπαῦ γοὺ 
ΙΏΔΥ Κπον ὑπαῦ νγα 16 βρϑθακίηρ π6 ἐγαΐῃ οα {15 
Ῥοϊηΐ, ἀπ Πευα ἰὐ 15.᾿ 

ΤῊΘ δυΐμοῦ αποϊεα ὕπθπ Δρραπαϑ ἐπ6 1 δὐΐη γϑβουῖρὺ 
1561, θὰ να πᾶνε ὑγσαποαιεα ἰἢ ἴο ἐπε θοϑὺ οὗ οὖσ 

Ῥονοι ἰηΐο Οτεεῖκ 85 ΤΌΠΟ : 
ΙΧ, “Τὸ Μίπυοίυβ Εὰππάδηιβ. 1 γϑοοϊνϑα ἃ Ἰοὐξου 

τ ῦθη ἕο τὴα ἔτότα ἢΐ5. ΕἸΧΟΘΙ] ΠΟΥ βαγθηηΐαβ ατδπίδ- 
Π1|5, ΥΟῸΣ Ῥγδαθοαββοῦ. [ὃ Πίπηῖς ὑπαὶ {Π6 τηδύξου 
ουρῃῦ ποὺ ἴο τειηδΐη σἱῦπουῦ ἱπααΐγγ, ἕο ρῥγενθηΐ 
ΤΉ 6 ἔγουη βεΐηρ' Πδγαββθα οὐ Πε]ρίπρ' ὅῃς ταβοδ]ν οὗ 
ἰηΐουταθυβ. [ΠῚ ἔπθη {πὸ ργονίποῖα]β οδῃ τηᾶκα οὐδ ἃ 
Οἶθαν οᾶ86. οἡ ἔπεβε 11π65 ἀραϊπθοὺ ὑῃς6 ΟἨυϑυϊδηβ 50 
85 ἴο Ρ]6δα ἰὑ ἴῃ ορβϑη οουτί, ἰοὺ ἔπθπι θ6 ἱπῆπθπορα 
ὈΥ ὑπ|5 ΔΙοπα πα ποῦ ὈΥ ΟΡ᾿ ΠΟΙ ΟΥ̓́ΤΊΘΥ͂Θ Οὐΐου 65. 
Εὸν 1 15 [80 στποσα οογγϑοῦ 1 ΔΉγΟΠ 6 8665 ἴο τηαῖκα 
8. δοοιβαύϊοι ἔογ γοὺ ἴο ἜΘχδπιῖηθ ἐΠῖ5 ροϊπὲ. [1 ἐπ θη 
ΔΉΥΟΠΘ Δοοι565 ἔπ 6 πη, Δη ἃ 5ῆονυγβ ὑμπαὺ ὑπδν γα δούϊηρ' 
ΠΠΘΡ Αγ, ἀθοίάς ἐπα ροϊηὺ δοοογαϊηρ ἴο ἐπ6 παῖασε οὗ 
πῃ οἴκεπος, ας Ὀγ Ἠδστγοι]θβ, ἢ ἀηγοπα Ὀυΐπρδ ἴΠ6 
τηδύνου ἔουννασα ἔου ὑπ 6 ραγροβα οἵ Ὀ]δοκτηδῖ, ἱπν ϑϑυϊ- 
ϑαΐδ ΒΘ ΠΟΌΒΙΥ ἀπα 6 σαΥΘΙ] ἴο ᾿πῆϊοῦ ρϑ πα] 165 
δἀδασπαῦα ἴο {π6 οὐἶπαθ.Σ Β'ΌΟἢ τγὰβ {πΠ6 τϑβουρὺ οὗ 
Ἡδατίδη. 

1 ΤῊΘ Τιαἰΐη οἵ Ἀπιῆπιι5 (566 [ηἰτοαποίίοη, Ρ. ΧΧΥ 1) ΠΊΔΥ 
Ῥὲ {πδ οὐἱρῖπαὶ: “π᾿ Πὰησ ΡΓῸ 811 πραιῖϊα ΒῸ 0110 115 βανοσὶ- 
ΟΥθιι5 νἱ πα οα5 ᾽᾿. 
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Χ. Τούτου δὲ τὸ χρεὼν μετὰ πρῶτον καὶ εἰ- 1 
κοστὸν ἔτος ἐκτίσαντος, ᾿Αντωνῖνος ὁ κληθεὶς Ἐὺ- 
σεβὴς τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν διαδέχεται. τούτου δὲ 
ἐν ἔτει πρώτῳ ἸΤελεσφόρου τὸν βίον ἑνδεκάτῳ τῆς 
λειτουργίας ἐνιαυτῷ μεταλλάξαντος, “Ὑγῖνος τὸν 
κλῆρον τῆς Ῥωμαίων ἐπισκοπῆς παραλαμβάνει. 

μὸν δ δ ἱστορεῖ γε μὴν ὁ Ἑϊρηναῖος τὸν Τελεσφόρον 
ἡ π ᾿ μαρτυρίῳ τὴν τελευτὴν διαπρέψαι, δηλῶν ἐν 

: ταὐτῷ κατὰ τὸν δηλούμενον. Ῥωμαίων ἐπίσκοπον 
Ὑγῖνον Οὐαλεντῖνον ἰδίας αἱρέσεως εἰσηγητὴν καὶ 
Κέρδωνα τῆς κατὰ Μαρκίωνα πλάνης ἀρχηγὸν 
ἐπὶ τῆς Ῥώμης ἄμφω γνωρίζεσθαι, γράφει δὲ 

΄ ἀπτθος 
Ττθη, 8, 4, 8 “᾿Οὐαλεντῖνος μὲν γὰρ ἦλθεν εἰς Ῥώμην 

Ἐδεγοή, ἤκμασεν δὲ ἐπὶ Του, καὶ παρέμεινεν 
ἕως ᾿Ανιωκήσου- Ἱζέρδων δ᾽ ὁ πρὸ Μαρκίωνος καὶ 
αὐτὸς ἐπὶ Ὑγίνου, ὃς ἦν ἔνατος ἐπίσκοπος, εἰς 
τὴν ἐκκλησίαν ἐλθὼν καὶ ἐξομολογούμενος, οὕτως 
διετέλεσεν, ποτὲ μὲν λαθροδιδασκαλῶν, ποτὲ δὲ 
πάλιν ἐξομολογούμενος, ποτὲ δὲ ἐλεγχόμενος ἐφ᾽ 
οἷς ἐδίδασκεν κακῶς, καὶ ἀφιστάμενος τῆς τῶν 
ἀδελφῶν συνοδίας. ταῦτα δέ φησιν ἐ ἐν τρίτῳ τῶν 2 
πρὸς τὰς αἱρέσεις" ἔν γε μὴν τῷ πρώτῳ αὖθις περὶ 

Ἰτοη, 1, 27, τοῦ Κέρδωνος ταῦτα διέξεισιν. " “Κέρδων δέ τις 
: ἀπὸ τῶν περὶ τὸν Σίμωνα τὰς “ἀφορμὰς λαβὼν 

καὶ ἐπιδημήσας ἐν τῇ Ῥώμῃ ἐπὶ Ὑγίνου ἔνατον 
κλῆρον τῆς ἐπισκοπικῆς διαδοχῆς ἀπὸ τῶν ἀπο- 
στόλων ἔχοντος, ἐδίδαξεν τὸν ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ 
προφητῶν κεκηρυγμένον θεὸν μὴ εἶναι πατέρα 
τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ" τὸν μὲν γὰρ 
γνωρίζεσθαι, τὸν δὲ ἀγνῶτα εἷναι, καὶ τὸν μὲν 
δίκαιον, τὸν δὲ ἀγαθὸν ὑπάρχειν. διαδεξάμενος 
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Χ, Αὔὔον ὑννεμέγτοηα γϑαῦβ Ηδαγνίδη ραϊᾷ ἐπε ἀεθρὶ 
οἵ παΐαγθ, πα Απίομπίηιϊ5, οα]]6 4 Ρίι5, τϑοοϊνϑα {μα 

βονεγεῖσηΐν οἵ ἤοιηθ. ἴ[1π ἷ5 ἢνϑὺ γϑᾶν ΓΟ βρθοΥτ5 
Ῥαββϑα νγᾶν ἴῃ {Π6 δ]θνθηῦῃ γοδὺ οὗ Πϊ5 τηϊηϊβέσυ, δπᾶ 
Ηγρίηυβ τεοεϊνεα ἐῃς Ἰοὺ οὗ ἐπε Ὀἰββοργῖς οἵ π6 
Ἠοιηδηβ. τΘηδαῖβ γοαῦεβ ἐπαὺ ΤΟΙ ϑρμονβ σαϊποαᾶ 
ΤΌ ποννη ἴῃ ἢΐ5 ἀθαίῃ ὈΥ τηαγίγγάοτσω, δπα βἰαΐαθβ ἴῃ {πΠῸ. 

Βᾶτὴ6 δα ἐπαῦ ἴῃ ἐπε ἴτας οὗ Ἡγρίπιαβ, ὑπ6 αἴοτγε- 
τηθηξοπθα Ὀῖβπορ οὗ ἤοιηθ, ν᾽ ϊθητίπιβ, π6 Του 6Υ 
Οὗ ἃ Βρβοῖδὶ μδύεβυ, ἀπ (δθγάο, ἐπε ἐουημαου οὗ ἐπα 
Μαγοϊοῃῖξα δὐσου, εῈ θοὺῃ ἔδτηοιιβ θη ἤοθ. Ηδ 
[65 ἐπα : 

ΧΙ. ““ναϊεηθπιβ οατὴθ ἰο Βοιηδ ἴῃ ἐπε ἐΐπας οὗ 
Ηγρίπαυβ, θαῦ μα ΠουτνΒη θα ἀπᾶϑὺ Ρῖι5, ἀπά γϑτηαϊπθα 
ὉπΠῸ}} Απίοοίαβ, δπα (δγᾶο, ῃῇο Ροΐοτα ἐπα ἐΐταθ οὗ 

Μαγοίοῃ, πὶ ἐπε ἀαγβ οὗ Ηγρίπυβ, πε ὨϊπτΠ ὈΙβΠορ, 
Πδᾶ οοἵὴς ἴο π6 ομασος πα οομΐθϑϑθα, νγοηῦ οἡ ἴῃ 

ὑπ6 ϑᾶτηθ ΨΥ, ϑοιηθιϊμπηθβ ὑεδοῃίηρ ΠΘΥΘΒΥ͂, βοιηθ- 
ὑἰτηθ5 οοηϊεββίηρ ἀραῖτι, ἀπ βομιθυϊτηθβ οοηνιοῖθα ὈῪ 
᾿ΐβ. εν] ἐεδοῃίηρ πα βερατγαιβα ἔγοτη [Π 6 ΔΒΒΘΙΩΌΪΥ 
οὗ ἴῃς Ὀγείμγεη." ΤΠΐβ Π6 5805 ἴῃ πε {π|τὰ θοοΚ 
ἀραϊπϑὺ ἴΠ6 Πεγεβίθβ. Μογθονου, ἴῃ {Π6 βγϑὺ θοοῖς μα 

ταδῖκος ἔπε [Ὁ] ονίηρ βιαϊθιηθηῦ ἀροὰὺῦ ὕεταο: “Α 
οογίαίη δγᾶο μα οοτὴθ οὐἱρίπα!ν ἔγουη ἐπ οἶτο]ς οὗ 
Θηοη δηᾷ 5εὐ]εᾷ ἴῃ Βοτας ἴῃ ἐπα ἐΐπηα οὗ Ηγρίπαβ, 
ὙΠῸ ΠΟΙ πὸ πίπτῃ ρ͵δος ἴῃ ἐπα ἀροβίο!ς βισοθβϑίοῃ 
ἔτοσα ἐπε ἀροβῦϊεβ. Ηδε τδυρῃὺ ὑπαὺῦ ἐῃ6 σα ργθδομεα 

θγ πε 1,ἂνν ἀπ ὑπ Ῥγορῃθὶβ νγὰβ ποὺ ἐμε ἔαίπον οὗ 

οὐν Τιοτᾶ Φ6θὰ5 ΟΠ τιβι, ἔου ὅπ6 πα νγὰ8 Κπόνῃ, ὕΠ6 

οἵου πηκποόνη, {π6 οπ6 πγ85 σὶρ ύθοιβ δηα {Π6 οὐ υ 
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ΕΟΒΕΒΙΌΒ 

δὲ αὐτὸν Μαρκίων ὁ ἸΠοντικὸς ηὔξησεν τὸ δι- 
δασκαλεῖον, ἀπηρυθριασμένως βλασφημῶν. 

« 3 ᾽ Α ᾽ “-“ Α ᾿, Α “ Τρθη, 1, 1-9 Ο δ᾽ αὐτὸς Εἰρηναῖος τὸν ἄπειρον βυθὸν τῆς 3 
Οὐαλεντίνου πολυπλανοῦς ὕλης εὐτονώτατα δια- 

4 ς “ ,ὔ 7 5» ,ὔ πλώσας, ἑρπετοῦ δίκην φωλεύοντος ἀπόκρυφον 
οὖσαν αὐτοῦ καὶ λεληθυῖαν ἀπογυμνοῖ τὴν κακίαν" 

ττοη, 1, 18, 1 πρὸς τούτοις καὶ ἄλλον τινά, Μάρκος αὐτῷ ὄνομα, 4 
“-“ , κατ᾽ αὐτοὺς γενέσθαι λέγει μαγικῆς κυβείας 

ἐμπειρότατον, γράφει δὲ καὶ τὰς ἀτελέστους 
“- ,ὔ αὐτῶν τελετὰς μυσεράς τε μυσταγωγίας ἐκφαίνων 

Ιτθη. 1, 31, 8 αὐτοῖς δὴ τούτοις τοῖς γράμμασιν" “οἱ μὲν γὰρ ὅ 
π Ρρθδο, αὐτῶν νυμφῶνα κατασκευάζουσιν καὶ μυστ- 
ϑ 99 , (ς ἍῈΕΥ ΄ ,ὕ . 

αγωγίαν ἐπιτελοῦσιν μετ᾽ ἐπιρρήσεών τινων τοῖς 
τελουμένοις καὶ πνευματικὸν γάμον φάσκουσιν 
εἶναι τὸ ὑπ᾽ αὐτῶν γινόμενον κατὰ τὴν ὁμοιότητα 
τῶν ἄνω συζυγιῶν, οἱ δὲ ἄγουσιν ἐφ᾽ ὕδωρ καὶ 

3 βαπτίζοντες οὕτως ἐπιλέγουσιν" “εἰς ὄνομα ἀ- 
γνώστου πατρὸς τῶν ὅλων, εἰς ἀλήθειαν μητέρα 

“-“ 3 “-- τῶν πάντων, εἰς τὸν κατελθόντα εἰς τὸν ᾿Ιησοῦν. 
"» ἘΣΤΕ ἀοῖ. « Ἂν ι ΣΨΜΗ͂ ὦ ᾿] “ Α ᾿Ὶ ἄλλοι δὲ “Ἑβραϊκὰ ὀνόματα ἐπιλέγουσιν πρὸς τὸ 
ἀλλ λήξασθ ὺς τελουμένους.᾽᾿ μᾶλλον καταπλήξασθαι τοὺς τελουμένους. 
᾿Αλλὰ γὰρ μετὰ τέταρτον τῆς ἐπισκοπῆς ἔτος 6 

δ κα ,ὔ λ ᾽ὔ Πί δικ9 Ῥ ’ . 

γίνου τελευτήσαντος, Πίος ἐπὶ Ῥώμης ἐγ- 
χειρίζεται τὴν λειτουργίαν. κατά γε μὴν τὴν 
3 ,ὔ 7 5» ,ὔ ι" ᾽ 

Ἀλεξάνδρειαν Μάρκος ἀναδείκνυται ποιμὴν ἘΕῤ- 
μένους ἔτη τὰ πάντα δέκα πρὸς τρισὶν ἐκπλήσαντος, 
τοῦ τε Μάρκου ἐπὶ δέκα ἔτη τῆς λειτουργίας 
5 ΄ ,ὔ “Ἠ 3 ,ὔ ᾽ ἀναπαυσαμένου, Ἀελαδίων τῆς ᾿Αλεξανδρέων ἐκ- 
κλησίας τὴν λειτουργίαν παραλαμβάνει. καὶ κατὰ 
τὴν Ῥωμαίων δὲ πόλιν πεντεκαιδεκάτῳ τῆς 
᾿᾽ “ ᾽ “ ,ὔ 7 ΕῚ , 

ἐπισκοπῆς ἐνιαυτῷ Ἰ]Πίου μεταλλάξαντος, ᾿Ανίκητος 
τῶν ἐκεῖσε προΐἵσταται" καθ᾿ ὃν Ἡγήσιππος 
928 

.1 



ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ἨΙΒΤΟΒΥ, ΙΝ. χι. 9- 

ϑοοᾶ. Μαγχγοίοῃ οὗ Ῥοῃίιβ βυοοθεάθα Πΐπη δπα ἰη- 
οὐθαβϑα {ῃ6 βοῇοοὶ, Ὀ]Αβρ μουηΐηρ ἀπ] 5 ΪΠρΡῚγ.᾿ἢ 

ΤῊδ βᾶπη6 ᾿Έπᾶθιβ ρου ΠΥ ἐχροβϑα {πὸ θούζοπι- 
1685 ρἷὉ οὗ ἐῃς ϑγϑύθιη οἵ Ν᾽ δεπεέϊηιιβ τ τἢ 105 ταδην 
ΕΥΤΟΥ͂Β, 8Ππα ὈΠΡΑγοα Πα βθογοὺ δηᾶ Ἰαϊθπὶ νοι θ 85 

ψγΉ1]6 ἢδ νγὰβ ᾿υὐκίηρ ΠΚὸ ἃ γθρέῖ]θ. ΕαγἐΠουγηοσα Πα 
5ΔΥ5 ὑπαῦ ἔπεγα τγὰβ ἴῃ ὑπαεῖν ὑΐϊτηθ  Δποῦμ Υ παπηθᾶ 
Μᾶδζοιβ, τηοϑὺ Ἔχρευϊεποϑά ἴπ ἐπε τηᾶρὶς αγίβ, δηα Πα 

γυτῖτθ5 οὐ ἢϊβ ἰηϊδἰϊομβ, νυ οἢ σου] ποὺ ἰπἰ 186, ἀπ 

οὗ Πῖβ. ἔθ] τηγδίουϊθϑ,; Ἔχρουπαϊηρ ἔπθῖλ ἰπ ὑΠ656 
γγοΥβ : “ϑοιηδ οὗ δῖ οοπϑίσγιοὺ ἃ Ὀγ 6 - ΟΠΔΙΌΘΥ, 

δα οα]ο γαῖα ἃ τηγϑίθυυ σ ἢ οαγίδίη ᾿ἱηγοοδύϊοηβ οα 
ὑμεῖν ᾿ηἰ ἰαΐςβ, ἀπ 58 ὺ ὑμπαὺ ψημδὺ ὑΠ6Υ ἀο 15 ἃ βρί γα] 
ΤηΔΥΥΪαρΘ, δοοογαϊηρ ἴο {πΠ6 κα πθ8θ5. οὗ ὑπ6 ᾿ΠΙΟ 8 
ἀθονα ; οὐμεῖβ Ὀχίηρ ὑμποτὰ ἕο νγαῖεὺ δπᾶ Ὀϑρεϊζε 
ἔπθῖὴ τυ {πὶ ἱπνοοαίίζοπ, ΤῸ {π6 πδῖὴθ οἵ {πὰ 

ὉΠΚΗον Εαΐποῦ οὐ {πεῸ υἀπίνειθο, ἰοὸ Τγαΐῃ, {πὰ 

τηοΐπου οὗ 411 ἐπηΐηρβ, ἴο Ὠΐτη ψῆὴο ἀεβοθπαθα ἰηΐο 
655, Δηα οὐἤοὺβ ἰῆνοκο Ηδθρτον ψογβ ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ 

ΠΟΥ {ὉΠ} ἴο ἀιηδᾶΖα {π6 ἰπίτἰαΐα.᾿ἢ 
Αὔὔον ὑπ ἔουσ  γεὰγ οὗ 5. δρίβϑοοραῖε Ηυρίπιιβ 

αἸεα ἀπα Ῥίπβ ὑπάουΐοοῖκ ἐπ τηϊπίϑίγυ οὗ Ἀοτηθ. [}ἢ 
ΑἸοχαπασία Μάδγοιβ γᾶ δρροϊηϊεα δεν. Τὰ θη 65 
Παα οοιηρ!οἰοα ἐπίγξθθη γϑαῖβ, 8δπ ἃ πα η Μάγοι 
γεϑῦβα ἔγομα ὑπ τηϊηἰϑιυυ ΔΡΡΟΥ ἔθη γθδγ5, Οὐδ] δαῖοη 

γϑοοῖνεα {Π6 τηϊηϊθέτυ οὗ ὑπ6 ματος οὗ {π6 ΑἸοχ- 
δια γαπ5. [Ι͂π {πε εἰζγ οὗ ἐπθ Βοιηδπβ Ρίι5. Ῥαββϑα 
ΔΥΔῪ ἴῃ ἐπε ἤἰέθθοηΐῃ γϑᾶνῦ οἵ ἢϊβ8 τηϊπβυ δπᾶ 
Απίοθξαβ ργθϑί θα ονοὺ ἔποβα ἔμεσθ [Ϊἢ 5. {{πὴ6 

1 ΑΡΡδιθπῖὶν “ἰπ ἐπα {της οὗ Ν᾽ αἰεπεϊπιιβ ἀπᾶ (δγᾶο." 
2. ΤῊΘ Ρῥ]αν οἡ ἐπε ψογὰϑ ἰῃ ἐῃε Οτεεὶκ 15 ππίγηβ]α β 16. 
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1, 20 

δυβῦί, 4}οϊ, 
1,1 ᾽ 

ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

ἱστορεῖ ἑαυτὸν ἐπιδημῆσαι τῇ Ῥώμῃ παραμεῖναί 
τε αὐτόθι μέχρι τῆς ἐπισκοπῆς ᾿Βλευθέρου. μά- 
λιστὰ δ᾽ ἤκμαζεν ἐπὶ τῶνδε ᾿Ιουστῖνος, ἐν φιλο- 
σόφου σχήματι πρεσβεύων τὸν θεῖον λόγον καὶ 
τοῖς ὑπὲρ τῆς πίστεως ἐναγωνιζόμενος συγγράμ- 
μασιν: ὃς δὴ καὶ γράψας κατὰ Μαρκίωνος σύγ- 
γραμμα, μνημονεύει ὡς καθ᾽ ὃν συνέταττε καιρὸν 
γνωριζομένου τῷ βίῳ τἀνδρός, φησὶν δὲ οὕτως" 
Μαρκίωνα δέ τινα Ἰ]οντικόν, ὃς καὶ νῦν ἔτι 

ἐστὶν διδάσκων τοὺς πειθομένους ἄλλον τινὰ 
νομίζειν μείζονα τοῦ δημιουργοῦ θεόν: ὃς καὶ 
κατὰ πᾶν γένος ἀνθρώπων͵ διὰ τῆς τῶν δαιμόνων 
συλλήψεως πολλοὺς πεποίηκε βλάσφημα λέγειν 
καὶ ,ἀρνεῖσθαι τὸν ποιητὴν τοῦδε τοῦ “παντὸς 
πατέρα εἶναι τοῦ Χριστοῦ, ἄλλον δέ τινα ὡς ὄντα 
μείζονα παρὰ τοῦτον ὁμολογεῖν [πεποιηκέναι]. 
καὶ πάντες οἱ ἀπὸ τούτων ὡρμημένοι, ὡς ἔφαμεν, 
Χριστιανοὶ καλοῦνται, ὃν τρόπον καὶ οὐ κοινῶν 
ὄντων δογμάτων τοῖς φιλοσόφοις τὸ ἐπικαλούμενον 

ἱ 

ΝΜ “ [ ᾿ .} ᾽᾽ ,ὔ Ἢ 

ὄνομα τῆς φιλοσοφίας κοινόν ἐστιν" τούτοις 
3 ’ὔ , «» ΝΑ 71 " Α , Ν ἐπιφέρει λέγων ἔστιν δὲ ἡμῖν καὶ σύνταγμα κατὰ 
πασῶν τῶν γεγενημένων αἱρέσεων, ᾧ εἰ βούλεσθε 
ἐντυχεῖν, δώσομεν.᾽" 
Ὃ δ᾽ αὐτὸς οὗτος ᾿Ιουστῖνος καὶ πρὸς “Ἑλληνας. 

ἱκανώτατα πονήσας, καὶ ἑτέρους λόγους ὑπὲρ τῆς 
ἡμετέρας πίστεως ἀπολογίαν ἔχοντας βασιλεῖ 
᾿Αντωνίνῳ τῷ δὴ ἐπικληθέντι Ἐϊὐὐσεβεῖ καὶ τῇ 
“Ῥωμαίων συγκλήτῳ βουλῇ προσφωνεῖ: καὶ γὰρ 
ἐπὶ τῆς Ρώμης τὰς διατριβὰς ἐποιεῖτο. ἐμφαίνει 
δ᾽ ἑαυτὸν ὅστις καὶ πόθεν ἦν, διὰ τῆς ἀπολογίας ἐν 
τούτοις" ΧΙ]. “᾿Αὐτοκράτορι Τίτῳ Αἰλίῳ ᾿Αδριανῷ 
᾿Αντωνίνῳ Εὐσεβεῖ Ἰζαίσαρι Σεβαστῷ καὶ Ούη- 
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Ἡδραβίρριυιβ βύαξεβ ἐπαῦ Πα βδἰαγϑᾶ ἴῃ Βοιηθ δῃηᾷ το- 
τηδίη θα ἐπ θγα ἀπ}}]} ἐπα αρίβοοραῖε οὗ Ἐ]θαῦποσιβ. [ἢ 

ὑπο ῖν ἐἴταα «πϑϑϊη νγὰβ αὖ π6 Ππεῖρῃῦ οὗ Πἰ5. ἔατηβ ; ἴῃ 
{Π6 σὰν οὗ ΡΒΠ]ΠΟϑορμοΥ ἢ βουνεϑαᾷ ἃ5 διηθαββαᾶου οὗ 

ἐπ ψογτὰ οἵ αοα πᾶ οοπίεπάδα ἴῃ ἢΐ5 νυ ἐϊηρδ ἴῸν 

ἐπα ἔα. Ηθδ ντοῖθ ἃ ἐγθαϊϊβε ἀραϊηδὺ Ματγοίοπ ἀπ 

τηθηὐίομβ ἐπαῦ δὲ {Π6 ἐΐπηθ ἢ6 νγχὰβ ψυϊθϊηρ' ἐπΠ6 Πουοιϊς 

γγἃ5 αἰῖνε δἀηᾷ ποίογϊουβ. Ηδ βρθᾶκβ ἐπυβ: “Απά 
Ππογα νγὰβ ἃ οουΐαΐϊη Ματγοίοη οἵ Ῥοῃπίυβ ψῆο ὄδνϑῃ 

ΠΟΥ 15 51] ἑβδοῃϊηρ ἔῃοθα γγῆο Ὀο]ανα Πΐτη ἴο ὑπῖπὶς 

ὑμαῦ ἔπους ἰθ ἀποίμου (οά ρσυδαῖου ἔπδη {πΠ6 ογθαΐου. 
ΤΗτουρβουὺ ἐπε Π0]6 τος οὔ τηθη ὈΥ {πα ἱποιϊσ οι 
οἵ ἀδθιηοῃβ μα [85 τηδάθ τη ην ἴο Βρθ δῖ Ὀ] ΒΡ ΒΘ πλο ΒΥ 
δια ἴο ἄδην ὑπαὺ πε Μδῖκοὺ οὗ {Π15 ἀπίνουβα 18. ὑΠ6 

Ταῖμον οὗ Ομ ϊβὺ, ἀπα ἴο οοηΐεϑϑ ὑπαὶ ἔμο γα 15 δπούμου 

δυθαίθυ ὕπδη Ηθ. ΑἹ] ἔβοβε ψγῇο θερίη ἔγοτη Π 61, 
ἃ5 Ψ͵Οὸ 5814, ἂύὲ οδ]] δα ΟΠ νυ ϊδηθ 1πϑὺ δ5. ὑΠ6 πᾶῖὴθ 

Οὗ ῬΒΠΟΒΟΡΗΥ 5. σουηηοη ἴο ὈἢΠ]ΠΟΒορἤ οι ὑπουρἢ 
ὑπμεῖ ἀοούγϊηθβ νᾶυγ. Ηδ ροεϑβ οἢ ἴο 880, ᾿ ἀπά 

ψὸ6 Πᾶνε ἃ ἐγθδίϊθα ἀραϊηϑὺ 411 {ῃ6 Πϑυθβϑίθβ ΒΊΟἢ 

αν ἃυΐίβθη ΠΟ γα 1] οἷνα ἕο ΔΠΥ ὙΠῸ ψ]8}} ἴὸ 
βύυαν 1ὑ.᾿ 

ΤῊΣ βϑῖὴς Ψυδέϊη Ἰαθουγοα ρον ΘΥΆΠΥ ἃραϊηδὺ {Π6 

(δ η 165, δηᾶ δαάγεβθθα οὐπεὺ ἀυρατηθηΐβ, ἤογαϊηρ ἃ 

ἀεΐεποθ Ὁ οὐὐν ἔαϊτῃ, ἴο ἔπ6 Ἐροτουῦ Δηϊοπίηα8, 
οΔ]]οα Ῥίυ5, ἀπά ἰο ἔπε ϑεπαῖθ οὔ {π6 Βοϊηϑηβ, ἔου ἢ 

γγὰ5 Πἰνίηρ ἴῃ Βοταθ. [}ἢ ἷβ ΑροϊορῪ 6 βχρίδίπβ ἰδ 
Ῥοβιθίοη δηᾶ οὐἱρίῃ 5 [Ὁ]Π]ονν8: ΧΠἼΙ1. “Τὸ {πς Ἰγ- 
Ῥεῖοῦ Τιῖα5 Αο] 5 Ηδαάγίαπ Απιοπίπυβ Ῥίαβ, (δ Θβαῦ 

Ααυρπβδῦαβ, ἀπά ἴο Υ δυἰββίμηιιβ, πἰβ βοὴ {Π6 ῬΠΠ]ΠΟΒΟΡοΥ, 
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ρισσίμῳ υἱῷ φιλοσόφῳ καὶ Λουκίῳ φιλοσόφου 
Καίσαρος φύσει υἱῷ καὶ Ἐὐσεβοῦς εἰσποιητῷ, 
ἐραστῇ παιδείας, ἱερᾷ τε συγκλήτῳ καὶ παντὶ 
δήμῳ Ῥωμαίων ὑπὲρ τῶν ἐκ παντὸς γένους 
ἀνθρώπων ἀδίκως μισουμένων καὶ ἐπηρεαζομένων 

- , “ “-“ 

᾿Ιουστῖνος ἸΠρίσκου τοῦ Βακχείου τῶν ἀπὸ Φλαυίας 
Νέας πόλεως τῆς Συρίας Παλαιστίνης, εἷς αὐτῶν, 
τὴν προσφώνησιν καὶ ἔντευξιν πεποίημαι." 

3 ᾿ Α νἀ ς ΕἸ Α Α Ἐντευχθεὶς δὲ καὶ ὑφ᾽ ἑτέρων ὁ αὐτὸς βασιλεὺς 
᾿] “-“ “-“ 

ἐπὶ τῆς ᾿Ασίας ἀδελφῶν παντοίαις ὕβρεσιν πρὸς 
τῶν ἐπιχωρίων δήμων καταπονουμένων, τοιαύτης 
3 ,ὔ Α ᾿] “ 3 ’ ΄7 

ἠξίωσεν τὸ κοινὸν τῆς ᾿Ασίας διατάξεως: ΧΠΙ. 
“Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Μάρκος Αὐρήλιος ᾿Αντω- 
νῖνος Σεβαστός, ᾿Αρμένιος, ἀρχιερεὺς μέγιστος, 
δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ πέμπτον καὶ τὸ δέκατον, 
ὕπατος τὸ τρίτον, τῷ κοινῷ τῆς ᾿Ασίας χαίρειν. 
᾽ Ἁ , “ς.3 “ ᾿" “ “- 3 ,ὔ ᾽ ᾿ ἐγὼ μὲν οἶδ᾽ ὅτι καὶ τοῖς θεοῖς ἐπιμελές ἐστι μὴ 9 
λανθάνειν τοὺς τοιούτους" πολὺ γὰρ μᾶλλον ἐκεῖνοι 
κολάσαιεν ἂν τοὺς μὴ βουλομένους αὐτοῖς προσκυνεῖν 
Ἅ ε - « ᾽ Ἁ ᾽ ,ὔ “ 

ἢ ὑμεῖς. οὗς εἰς ταραχὴν ἐμβάλλετε, βεβαιοῦντες 3 
τὴν γνώμην αὐτῶν ἥνπερ ἔχουσιν, ὡς ἀθέων 
κατηγοροῦντες: εἴη δ᾽ ἂν κἀκείνοις αἱρετὸν τῷ 
δοκεῖν κατηγορουμένοις τεθνάναι μᾶλλον ἢ ζῆν 
ὑπὲρ τοῦ οἰκείου θεοῦ" ὅθεν καὶ νικῶσι, προϊέμενοι 
τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς ἤπερ πειθόμενοι οἷς ἀξιοῦτε 

"- 

1 ΤῊς ΟΟπΠΟΪ] οὗ Αϑἰα ννὰβ οπα οὗ ἔπε ῥσγουϊποῖαὶ σοῦηςὶ]ς ἴο 
ἔῃ ΘΙ ΡΘΙΌΣ. ΤῈ οοηδίβίθα οὗ ἀθριυξῖθϑ ἔγοτη {πε ναυίοιιβ βίαϊεβ 
δια Ῥτονίποθβ. Απηοηρ᾽ ΟἶΠον ἑμίηρθ ἔπον ὑγ 6 ΓΟΒΡΟηβΙ 16 
ον [Π6 τ] ρίοιιβ 16 οὐ ἐΠ6 ρσουῖποθ Τηα (ὐππΠΟΙ] οὗ Αϑία ππδὲ 
ΟΥΡῚ ΠΑ Ϊν ἴηι ἐπα ἐθιηρ]α οἵ ἐπθ διηρευουῦ πᾶ οἷέν οἵ οπιδ δὲ 
Ῥεγρδτηοῃ ς ἰαΐθι οἡ ἰξ τηϑὲ ἴῃ γαγίοιιβ οἶμον σοπέγοβ, ΕἸΡΏΘβιι8, 
Θάγαΐθ, ϑιέγντπα, [αοαΐοαρα, ῬἘΙΠΔαοΙρηΐα πᾶ Οὐξίςιι5. 
ΟΥ. Ουϊταιά, “.58ὁηιδϊόο5 ργουϊηοίαϊο5 ἀαη8 1 ερίγο γοηναΐη. 
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- 8 Πα ἕο Γλιοῖπι5, {πΠ6 Ἰονοὺ οὗ ἰηϑίγποίίοι, ἔπ 50ῃ ὈΥ 
παΐαγα οὗ {Π6 ΡΗΠΟΒΟρΡ ΠΟ  -ουρ σου, πᾷ ὈΥ δἀορίϊοι 
οἵ Ῥίαβ, πᾶ ἐο 1ῃη6 ΒοΙγ ϑεπαίε δπᾷ ἕο ἐπθ ψΠΟ]6 
ῬΘΟρΡΙΘῈ οὗ βοτηθβ, ου. 68} οὗ [Ποβ8ὲ τχθη οὗ δυεῖν 
Τῶο6 ὙΠῸ ἃ΄6 ἘΠ᾿ 5 Εν Παϊοθαᾷ ἀπᾶ ἀρυβεά, 1, Ψυδέϊη, 
1Π6 βοὴ οἵ Ρυΐβοιιβ, πη 6 βοὴ οἵ Βαοομοίαβ, οἵ ΕἸανία 
ΝΘΔΡΟΙ͂5 ἴῃ Ῥα]θβεϊπίδη ϑυγία, τη 561 ἃ ΟΠ τι βυίδη, 
ΟἴΕΥ δῃ δα άτεββ ἀπά δηΐγθαύγ. ἢ 

ΤῊΘ βᾶτηβ Ἐγρουου γὰ5 δηἰγθαϊθα ΒΥ οὐποὺ Αϑίαὐϊο 
ΟΠ γιϑυϊδηβ πο Πδά 5υεγθα 411 τηϑηποι οἱὨ ἱπ]υτῪ 
ἔγοσα ἢ Ἰοο8] ρορυ]αϊίοι ἀπᾷ μ6 ὑποιυρηῦ αὐ ἴο βεπᾶ 
ἐπι6 ξο]]οννίπρ' ἄθοτεα ἕο τπΠ6 Οοαηςῖ] οἵ Αβἰα.: ΧΙ, 
“Ὴς Ἐπροῦον ὕδεβαῦ Μάγοι Αὐτοῖπιβ Απέοπίπιβ 
Αὐυρπϑῦαϑ Αὐτηθπίοιβ, Ροηεϊεχ Μαχίταιβ, Τυϊθαπε ἔου 
ὑπὸ δέεθθητῃ ἐΐτηθ, (οπϑα] ἔου ὑπὸ ἐπίτὰ ἐΐτηθ, ἕο ἐπὲ 
Οὐουπο1]} οἵ Αβία, σγυθοίηρΣ 1 Κποὸν ὑπαῦ πε ροάς 
αἶβο ἴακε οᾶγε ὑπαὶ βῆ τηθπ 5Βου]α ποὺ δβοᾶρα 
πούϊοθ, ἔου πεν ψουἹᾶ 6 αν τθοσα ΠΠΚΟῚγ ἴο ραπ5ῃ 
ὑποθθ ηῸ ἀὐθ ἀπ Πρ ἕο ὑγουβῃρ᾽ ἔΠθτὰ ὑπδῃ σοὺ 
ᾶγ6. Βαΐ γουὺ ατῖνε τἤθυη πο ἐπτηπ]ῦ, ἕο γοὰ οοη- 
ἤττη ὑπ ἴῃ [Π6 ορίπίοη νυ ἢ ἢ ὑΠ6Υ ΠοΙ]α ΡΥ δοουβὶπρ 
ἔπτη 85 αὐπαῖβῦβ, πα ἐπα ν ἴοο ΘΒ 50 δοουβθᾶ ταϊρηῦ 
Ὑγ}6}} ρυϑέεν. ἀρραγεηὺ ὃ ἀθαΐῃ τύπον ἔπη 1{{6 ἕου ἐπ 6 
58Κ6 οὗ {πεῖν οσὰι αοᾶ. ὙΥ̓Πογοΐοσα πον ἃγα 8180 
ΘΟΠΟΌΘΥΟΥΒ θδοδιβα ΠΟΥ βδουϊῆος ὑποῖν Ἰἴνθβ σαῦπου 

35. ἼΠε ἀαἴο ἱπαϊ!σαίεοα 5 θοΐννεεπ Μ δυο 7 ἀπ Πεοθαθοῦ 9, 
Α.Ὁ. 161. ΤῊϊ5 τϑβουρὲ 15 πιβαδ}ν τοραγαβα 85 βρασγίοιιβ, θα 
ΗἩδύπδοκ, Τ᾽ αΐο ὠηὰ 17 ηἐογϑιο μη θη, ΧΊΪϊ. 4., Ἠὰ5 ἐσθ ἴο ὃχ- 
Ῥ]αἰῃ ἰὲ ἃ5 ἃ ρβἜπεαῖΐπο ἀοοπτηθπὶ νυ τἢ ΟΠ τ βύϊδη ἱπέθυρο]δίϊοηβ. 
Βομνγασὲζ ἐπὶ Π Κα 1ἐ 15. ἃ ἐγαπϑϊδἰίοη οὗ ἃ 1 αἰΐη ἔοσρογν. [{ ἰβ 
Τουπα ἴῃ οοα. Ῥατὶβ. 450 αὔον ἴῃς 4ροϊοσῳ οἵ Φυβίίη, ἀπα 15 
ἔπογο αἰ! αϊεα ἕο Απίοπίπιβ Ῥ΄π5 θη γῖθαπο ἴῸσ ἐμ 941 
ἐΐτηςθ, ΐ.6. θοΐνθθη Π)6ο. 10, α.Ὁ. 160 ἀπὰ Μδγοῇ ἤ, Δ.Ὁ. 161. 

3 ῬἪ!5 ἐγαηβιαἰίοη οι] Ὀοίζοι δι τὸ δοκεῖν, Ὀαὺ τῷ δοκεῖν 
τηᾶν Ὀ6 ἃ Ῥῇγαβε ατὐϑ] 1 γηρ᾽ τεθνάναι, Τὶ 15. ποῖ ᾿πηργο 4 ]6 
ἐμπαΐ ἰὲ δ ἃ ρ]ο55. 
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πράττειν αὐτούς. περὶ δὲ τῶν σεισμῶν τῶν 4 
γεγονότων καὶ γινομένων, οὐκ ἄτοπον ὑμᾶς 
ὑπομνῆσαι ἀθυμοῦντας μὲν ὅταν περ ὦσιν, παρα- 
βάλλοντας δὲ τὰ ἡμέτερα πρὸς τὰ ἐκείνων. οἵ ὅ 
μὲν οὖν εὐπαρρησιαστότεροι γίνονται πρὸς τὸν 
θεόν, ὑμεῖς δὲ παρὰ πάντα τὸν χρόνον καθ᾽ ὃν 
ἀγνοεῖν δοκεῖτε, τῶν τε θεῶν τῶν ἄλλων ἀμελεῖτε 
καὶ τῆς θρῃσκείας τῆς περὶ τὸν ἀθάνατον: ὃν δὴ 
τοὺς Χριστιανοὺς θρῃσκεύοντας ἐλαύνετε καὶ 
διώκετε ἕως θανάτου. ὑπὲρ δὲ τῶν τοιούτων 6 
ἤδη καὶ πολλοὶ τῶν περὶ τὰς ἐπαρχίας ἡγεμόνων 
καὶ τῷ θειοτάτῳ ἡμῶν ἔγραψαν πατρί, οἷς καὶ 
ἀντέγραψεν μηδὲν ἐνοχλεῖν τοῖς τοιούτοις, εἰ μὴ 
ἐμφαίνοιντό τι περὶ τὴν “Ῥωμαίων ἡγεμονίαν 
ἐγχειροῦντες. καὶ ἐμοὶ δὲ περὶ τῶν τοιούτων 
πολλοὶ ἐσήμαναν: οἷς δὴ καὶ ἀντέγραψα κατ- 
ακολουθῶν τῇ τοῦ πατρὸς γνώμῃ. εἰ δέ τις ἐπιμένοι ἢ 
τινὰ τῶν τοιούτων εἰς πράγματα φέρων ὡς δὴ 
τοιοῦτον, ἐκεῖνος ὃ καταφερόμενος ἀπολελύσθω 
τοῦ ἐγκλήματος καὶ ἐὰν φαίνηται τοιοῦτος ὦν, 
ὁ δὲ καταφέρων ἔνοχος ἔσται δίκης. προετέθη ἐν 
᾿Εφέσῳ ἐν τῷ κοινῷ τῆς ᾿Ασίας. 
Τούτοις οὕτω χωρήσασιν ἐπιμαρτυρῶν Μελίτων, 8 

τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας ἐπίσκοπος κατ᾽ αὐτὸ 
γνωριζόμενος τοῦ χρόνου, δῆλός ἐστιν ἐκ τῶν 
εἰρημένων αὐτῷ ἐν ἧ πεποίηται πρὸς αὐτοκράτορα 
Οὐῆρον ὑπὲρ τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς δόγματος ἀπολογίᾳ. 

ΧΙΝ. ᾿Επὶ δὲ τῶν δηλουμένων, ᾿Ανικήτου τῆς 1 
“Ῥωμαίων ἐκκλησίας ἡγουμένου, Πολύκαρπον ἔτι 
περιόντα τῷ βίῳ γενέσθαι τε ἐπὶ Ῥώμης καὶ εἰς 
ὁμιλίαν τῷ ᾿Ανικήτῳ ἐλθεῖν διά τι ζήτημα περὶ 
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ἐπα ΟΌΘΥ ἃπα ἀο νι ῇῆδῦ γοιι οοτητηδπαᾶ, ὙΠ τεραγ 
ἴο {δα οδυἐ μαυακοβ νΐο μᾶνα ἕαϊκοῦ δος. 8ῃά 

ΔΥ͂Θ. 501} σοίπρ' οὐ ἰὑ 5 ποῦ ουῦ οὗ ρίαοε ἴο γε πά 
γουῦ ὑπαῦ ἤθη παν ΠᾶΡΡδπ γοὺ ἅτε ἀθρυ ϑβαᾷ, δπα 50 
56 ὍὉΡ ἃ οοτηρδυίβοι θα ὔνγθθη οἱ ροβί ἐΐοη δηα ἐμοῖσ. 
ἼΠΟΥ ομὐδίπ ἱπογθαβθα οοηῆδοπος ἑονγατβ αοά, θαΐ 
γοὰ {π6 ψῇῃο]6 οἵ ὑπΠ6 ὑἴτηθ περ]θοὺ ἐπ6 οὐποὺ ροᾶβ 
δα Π6 ψουβῃϊρ οὗ π6 ἱτηγηον δ]. Βαΐ θη {Π6 
ΟἸ 5.185 νου] Ηΐτὰ γοὺ ΠΔΥΥΎῪ Δηα ρουβϑοαΐα ἔῃ τὰ 
ἴο ἀδαῖῃῆ. Απα τηϑην οὗ {π6 ῥτονίποῖδὶ σονθυΠΟΥ5 
τοῦθ ἐΟΥσ ΟΥΥ οὐ. θ6 ἢ 4]} οὗ βιιοἢ τηθπ ἴο οὐν ἀϊνίπα 
ξαῦμου, δἀπὰ μδ τερ] θα ὑπαῦ ποὺ ψγεῖα ποῦ ἴο 6 

ἰηδουξογθα τ] ἢ ἀΠ]6 55 ὑΠῈῪ ἀρροαγεα ἴο ΡῈ ρ]ουηρ 
᾿ς ἀραϊπϑῦ ὑπ6 Ἐοθδη σονουῃτηθηξ. Απᾶ ἴο τὴθ α͵βο 
ΤΏΔΗΥ͂ τορογϊεα ἀρουὺ 5.0 ἢ τηθῃ, δπα ἴοὸ ἔπι 1 ἴοο 
ΤΘΡΙΠΘα οομβίβύθηυ νυ ψ ἢ τὴν ἔα υ᾿5 ορ πίοι. Βαΐ 1 
ΔΏΥΟΠΘ Ῥουβίϑὺ ἴῃ ἰακίηρ δοίϊοη δραϊηβδῦ ΔἢΥ ὁΠ6 οὗ 
ΒΟΠ ῬΘΥΒΟΠΒ, Οἢ ὕπΠ6 σγυοιπηα ἐμαὺ ἢς 5 80, ἰεὺ ὑπαῦ 
ΟΠ6 ΨὙῆὴΟ 85 δοουβεα ὈῈ γεϊθαβεα ποσὰ ὑπὸ οΠάΥρα, 
δνδη 1 Ὁ ἀρρϑᾶν ἐπαὺ ἢδ 15. βθοῃ, θαὺ ὑπῸ ΔΟΟΌΒΟΥ 
58.411} 6 118016 ἴο ρεπαῖύυ. ΡΌΡΙΞΠμοά αὖ ἘΡΠ6βὰβ ἴῃ 
ἴῃς Οὐουπηο1} οὗ Αϑίδ." 

ΕΥΣΠΟΥ ὑδϑυϊτηοην ἴο ὑμ6βα δνϑηΐβ 5 σίνεῃ ὃν 
ΜεΙῖτο, {πε ἕδταουβ Ὀἴϑῃορ οὗ ἔπ ομαγοῃ ἴῃ βαγαῖβ δὲ 
ὑπαὶ {ἶπηθ, 85. 15. οἱθδὺ ἔγοτη ψῃαῦ ἢ6 βϑᾶγ5 ἱπ ἐπε 
ΑΡΟΪΟΡῪ ψΒοῆ Πα τάς ἴο {πῸ Ἐπρεσου δ αυτι5. Οἢ 
Ὀ6Π4}} οἵ οὔτ αϊτῃ. 

ΧΙΝ. θυμπρ ὑπα ἐἰπαθ οἵ πθ δρούουῦβ γεΐευυθα 
ἴο, 116 Απίοοῦιθ τγὰβ σα] πρ ὑπ6 ομυτοῇ οὗ οχηα, 
Ἰγϑπαθιβ το]αΐαθ ὑπαῦ ῬοΙγοδΥΡ. νγὰβ 501} αῖνα δἀπὰ 
οᾶτηθ ἴο βοτηθς δπα οοηνουθοα ψἢ Απίοσίιβ ἀροῦΐ 

1 ΤῊ ἐοχὲ 85 1ὑ βίαπαβ ἴῃ πΠῸ ασθοκ 15. ΟΡ Ιοθ5. ῬΟβϑΙΟΙΥ 
καθ᾽ ὃν ἀγνοεῖν δοκεῖτε ἢᾶγα ὈΕΘη αἰβρ᾽δοςα ἀπ τοίου ἴο ἐπα 
“ ἸπηΤη Υἕ Δ] ἢ οὗ ἐπε οἰποπαάδίϊοη οὐ καθ᾽ ὃν ἴο καὶ θεὸν τηϊρἢΒξ 
Ρε δοοερίβα. 
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τῆς κατὰ τὸ πάσχα ἡμέρας Εἰρηναῖος ἱστορεῖ. 
καὶ ἄλλην δὲ ὃ αὐτὸς περὶ τοῦ Ἰ]ολυκάρπου παρα- ἢ 
δίδωσιν διήγησιν, ἣν ἀναγκαῖον τοῖς περὶ αὐτοῦ 
δηλουμένοις ἐπισυνάψαι, οὕτως ἔχουσαν" 

ΑΠΟ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤῺΝ ΠΡῸΣ ΤᾺΣ ΑἹΡΕΣΕΙ͂Σ ΕἸΡΗΝΑΙΟΥ 

΄ [1 ΑῚ λύ, δὲ ᾽ ’ ε Α 5 Δ. Καὶ Πολύκαρπος δὲ οὐ μόνον ὑπὸ ἀποστόλων : 
μαθητευθεὶς καὶ συναναστραφεὶς πολλοῖς τοῖς τὸν 
κύριον ἑορακόσιν, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ ἀποστόλων κατα- 

Ἁ . ᾿ 3 ΄ ᾽ “-“ ᾽ ᾽’ὔ ᾽ ᾽, σταθεὶς εἰς τὴν ᾿Ασίαν ἐν τῇ ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίᾳ 
ἐπίσκοπος, ὃν καὶ ἡμεῖς ἑοράκαμεν ἐν τῇ πρώτῃ : 
ἡμῶν ἡλικίᾳ (ἐπὶ πολὺ γὰρ παρέμεινεν καὶ πάνυ 
γηραλέος ἐνδόξως καὶ ἐπιφανέστατα μαρτυρήσας 

559 5 “ , “- ᾽ὔ δινδι, ὦ ν᾿ Ν ἐξῆλθεν τοῦ βίου), ταῦτα διδάξας ἀεὶ ἃ καὶ παρὰ 
τῶν ἀποστόλων ἔμαθεν, ἃ καὶ ἡ ἐκκλησία παρα- 
δίδωσιν, ἃ καὶ μόνα ἐστὶν ἀληθῆ. μαρτυροῦσι: 

3 ’ὔ , - Α 

τούτοις αἷ κατὰ τὴν ᾿Ασίαν ἐκκλησίαι πᾶσαι καὶ 
οἱ μέχρι νῦν διαδεδεγμένοι τὸν Πολύκαρπον, 

“- Ε] ὔ " ’, 3 , 

πολλῷ ἀξιοπιστότερον καὶ βεβαιότερον ἀληθείας 
μάρτυρα ὄντα Οὐαλεντίνου καὶ Μαρκίωνος καὶ 
τῶν λοιπῶν κακογνωμόνων" ὃς καὶ ἐπὶ ᾿Ανικήτου 
ἐπιδημήσας τῇ Ρώμῃ, πολλοὺς ἀπὸ τῶν προ- 
εἰρημένων αἱρετικῶν ἐπέστρεψεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν 
τοῦ θεοῦ, μίαν καὶ μόνην ταύτην ἀλήθειαν κηρύξας 
ὑπὸ τῶν ἀποστόλων παρειληφέναι τὴν ὑπὸ τῆς 
ἐκκλησίας παραδεδομένην. καὶ εἰσὶν οἱ ἀκηκοότες { 
αὐτοῦ ὅτι ᾿Ιωάννης ὁ τοῦ κυρίου μαθητὴς ἐν τῇ 
3 ,ὔ, " Ἷ } ᾿ ᾿ ͵ὔ Εφέσῳ πορευθεὶς λούσασθαι καὶ ἰδὼν ἔσω Κή- 

᾽ , “- , Ἁ ’ὔ, 3 Ε] 

ρινθον ἐξήλατο τοῦ βαλανείου μὴ λουσάμενος, ἀλλ 
ἐπειπών “φύγωμεν, μὴ καὶ τὸ βαλανεῖον συμπέσῃ, 
» » , “ς “ς ᾽ , ᾽ ““,} 

ἔνδον ὄντος Κηρίνθου τοῦ τῆς ἀληθείας ἐχθροῦ." 
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βοῖηθ αἸΠΠου] τ δ5 ἴο ἐπη6 ἀδν οἵ {πε Ῥαββονοῦ. Ὑπὸ 

᾿ Β8Π16 νον [6115 ἀπούμοι βίουυ ἀρουῦ ῬοΟ]γ δ ψ οἢ 

Οἶδ 5 ΠΘΟΘββαΥΥ ἴο δἀάα ἰο ψῇμαὺ μᾶ5 θθεδπ αἰ δρουΐ 

Βίτη. [{Υὰη5 ἃ5 [Ὁ]Π}Ο5 : 

ἤγοηι ἐδ ἐλιγα δοοῖ; 97) Τγοπαθιι5 ἀραϊηδὲ Ἡοτγοδῖ65 

“Απά ῬοΙγοδΥΡ α͵50 νγὰβ ποὺ οὐΪυ ἱπϑίστιοϊεα ὈῪ 
ΔΡοβί!θβ ἃπα οοηνευβεα ἱὉἢ τηδὴν γΠ|Ὸ Πα 56εη {πὸ 

Τιογά, θαὺ νγὰβ αἶβδο ἀρροϊηϊθα Ὀίβῃορ ΡΥ δροβίϊθβ ἴῃ 
Αϑίῖα ἴῃ ἔπ ομ στο ἴῃ ϑιηγυμα. γε αἶβο ϑανν Πίτη ἴῃ 
οὐν ΘΗ ΠαΠοοΑ, ἔον ἢ ᾿νε ἃ Ἰοπρ' ἐἶπιε ἃη ἴῃ οχίγθιης 

οἷά ἂρβ ρϑββεα ἔγοιη 11ξ6, ἃ βρίεπαϊα δηᾷ ο]Ἱογίοιιβ 
τηδγίγυ. Ηδ οοπδίδηνν ἰδαρμὺ ἐποβα ἐπΐπρς  ΒΙΟἢ 

ἢ Πα Ἰδαγηὺ ἔγοτα ἐπ δροβίϊθβ, ῃ ἢ Α͵50 ἀγα ὑπὸ 
ἐγδαϊ τοι οὗ [πΠ6 σπυτοι, ΒΟ ἢ δομα ἀγα ἱσαθ. ΤῸ 

{Π656 ἔαοῖβ 411 π6 σμ στο μο5 ἴῃ Αϑῖα θΘδῚ υυἱΐηθϑα, ἀπ 
{πε ργδϑθηῦ ϑυοοθββουβ οὗ ῬογοδΥρ, ἀπ Πα ἰ5. ἃ ἔδυ 

ΤΉΟΥΘ ἰγυιβυνγουι νυν δηα γ6]140]6 υυϊΐπθϑβ οἵ ὑπῸ ἐσυτῃ 

ὑπδη Ναϊοηἑίπυβ πα Μαγοίΐοη ἀηᾶ ἐπ οὔποθ ψΠῸ 

ΠΟΙ ψτοπρ ορἱπίοπβ. [ῖπ {π6 ἐΐπης οὔ Απίοοίις ἢ6 
νἱϑιίεα βοτηθ ἃπᾶ οοηνεγίθα τῆδην οὗ {πῃ δθονε- 
τηθηὐοπδα Πογείϊοβ το ὑπ 6 οπατοῇ οὗ αοά, ργοδοπίηρ 

ὑμαῦ ἴπ6 ομα δῃπᾶ οὐἱν ὑσαθῃ ψ ΐοἢ Πα πᾶ τϑοεϊνεάᾶ 
ἔγοσα ὑΠ6 δροϑίϊεϑ νγὰβ ὑπαὺ ψ ῃοἢ 15. Πα ἐγδαϊοη οὗ 
1Π6 στο. Απᾶ {πεγα γα ὑποβα πο Πεατα Πίτη {6]] 

ὑπαῦ 90 ῃη ἐπε αἰβοῖρ!ς οὗ {πε Τιοτὰ ψεηὺ ἴῃ ΕἸ 6βι5 
ἴο θαΐῃε ἀπά ββείηρ (ἰδυηῦπυβ ὉΠ], Βρυδηρ οαὖ οἵ 

πε Ὀαὺῃβ ψιποὰΐ Ὀδυίπρ οΔ]]Ππρ οαὖ, Τ,οὐ αι Ηγ 

Ἰεϑὺ ἐπε Ῥδῦῃβ [4]] ἴπι, βίποα (ὐευϊηῦμαβ, ὑπ 6 ἐποῖαν οὗ 
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ἘΠΒΕΒΙΒ 

οὶ Ε] 

καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Πολύκαρπος Μαρκίωνί ποτε εἰς Ἰ 
ΝΜ ᾽ “ἢ 5 7ὔ ᾿ ͵7ὔ φ..3 , ὄψιν αὐτῷ ἐλθόντι καὶ φήσαντι “᾿ἈΑἐπιγίνωσκε 

“ ᾿ ἡμᾶς ἀπεκρίθη ᾿ὨΑἐπιγινώσκω: ἐπιγινώσκω τὸν 
πρωτότοκον τοῦ σατανᾶ. τοσαύτην οἱ ἀπόστολοι 

“- ᾿Ὶ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτῶν ἔσχον εὐλάβειαν πρὸς τὸ 
μηδὲ μέχρι λόγου κοινωνεῖν τινὶ τῶν παραχαρασ- 

,ὔ Ἁ 5 7 «ε ᾿ “ μὴ σόντων τὴν ἀλήθειαν, ὡς καὶ Παῦλος ἔφησεν 
“αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν 
νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὃ 
τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὧν αὐτοκατάκριτος. ἔστιν 8 

Ω δὲ καὶ ἐπιστολὴ Πολυκάρπου πρὸς Φιλιππησίους 
γεγραμμένη ἱκανωτάτη, ἐξ ἧς καὶ τὸν χαρακτῆρα 

“ “ “ 3 

τῆς πίστεως αὐτοῦ καὶ τὸ κήρυγμα τῆς ἀληθείας 
οὗ βουλόμενοι καὶ φροντίζοντες τῆς ἑαυτῶν σω- 

“- “- - « τηρίας δύνανται μαθεῖν. ταῦτα ὁ Ἐϊρηναῖος" ὁ 
γέ τοι ἸΠολύκαρπος ἐν τῇ δηλωθείσῃ πρὸς Φιλιπ- 

“-“ “- - , πησίους αὐτοῦ γραφῇ, φερομένῃ εἰς δεῦρο, κέχρηταί 
“- ) τισιν μαρτυρίαις ἀπὸ τῆς Πέτρου προτέρας ἐπι- 

στολῆς. 
“-“ - Α 

᾿Αντωνῖνον μὲν δὴ τὸν Ἐὐσεβῆ κληθέντα, εἰκοστὸν Ἱ: 
καὶ δεύτερον ἔτος τῆς ἀρχῆς διανύσαντα, Μάρκος 
Αὐ ’ 3 “κ᾿ ς " Δ. “- εν ᾽ “ ὑρήλιος Οὐῆρος, ὁ καὶ ᾿Αντωνῖνος, υἱὸς αὐτοῦ, 

“- , σὺν καὶ Λουκίῳ ἀδελφῷ διαδέχεται. ΧΥ͂. ἐν τούτῳ 1 
δὲ ὁ Πολύκαρπος μεγίστων τὴν ᾿Ασίαν ἀναθορυ- 
βησάντων διωγμῶν μαρτυρίῳ τελειοῦται, ἀναγ- 

, 3 ν᾽ “ Α 7ὔ ᾽ 7 » ἤ καιότατον δ᾽ αὐτοῦ τὸ τέλος ἐγγράφως ἔτι φερό- 
“Ἠ - “-“ “ , μενον ἡγοῦμαι δεῖν μνήμῃ τῆσδε τῆς ἱστορίας 

,ὔ μ᾿ ᾿Ὶ « Ἁ ν ,ὔ καταθέσθαι. ἔστιν δὲ ἡ γραφὴ ἐκ προσώπου ἧς 2 
- - ᾽ αὐτὸς ἐκκλησίας ἡγεῖτο, ταῖς κατὰ τόπον παροικίαις 

398 , 
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ὑπὸ ὑγαίῃ, ἰ5 τη. Απάᾶ ῬοΙγοδΥρ Ηΐτηβοῖῦ ΠΘη 
Μαγοίοῃ πος τηθὺ Πίτη δπα ϑαἰᾷ, ᾿ Ἀδβοορυῖσο τ5,᾿ 
ΔΏΒΥΘΥΘΩ͂, “1 40,1 τοοορτῖζε ἐπε βυϑύ-θουῃ οὗ ϑαΐδη. 
ΒΌΘΕ οᾶγα αἰά ἐπΠς ἀροβὶϊεϑ δῃηᾷ {πεῖν ἀϊβοῖρ]θς. ἰακα 
ποῦ δνδπ ἴο Ἰοἷπ ἴῃ οοηνουβαϊίοη ἢ δὴν οὗ ὑποβα 

ὙΠῸ τηυδ]αίθ {π6 ἰσαΐῃ, 85 Ρδὰ] «50 βαϊά, “ἃ τῆδῃ 
ἐπαῖ 15 Πουϑίϊοαὶ δου ἃ ἔχοι δπᾶ βεοοπᾶ Ἂχποτγίαϊίοῃ, 
γαίιβα, Κπουνῖπρ' ΒΟ ἢ ἃ 956 15 ρευνου θα δηᾶ βδἰπποίῃ, 
Ῥείηρ 56] -οοπαοιηπθα. ΠΟΥ 5 δ͵5ο ἃ τηοϑῦ ρουγοὺ- 
8] Ἰεϊίου οὐ ῬοΙγοαῦρ᾿ 5 συ ἰο της ῬΕΠΙρΡΡίδη5, 
ἔγοση ὑγῃῖ ἢ ἔΠποβα ΠΟ 8 ἀπᾶ οᾶγα ἔθου ἐπεὶγ οὐ 
Βα ναϊοη οδπι ᾿θᾶσιι οί ἐπε οπαγδοῖευ οἵ ἢἷ5. αὶ ἢ 
Δα {Π6 Ῥυεδοῃίηρ' οὗ {πε γα. 850 58γ5 [τϑῆδαιβ. 
Μουθονου, ΡοΟΪγοδυΡ, ἱπ 5 ΔΡρονο-τηθηἰϊοποᾷ Ἰο ξεν το 
πε ῬΗΠΙρρίδηβ, νυ ἴοἢ 15 5.1 εχταπὲ, 85 ταδαδ βοὴ 
ααυούανίοπϑ ἔγοτι ὑπ6 σοῦ Ἐρ ϑὺ]Ὲ οὗ Ρεῖου.ἕ 

Απίιοπῖπιβ, οα]]16α Ῥίαβ, πο] ῃς βονθυείρηδυ ἴον 
ὑνεηΐγ-ῦνο γϑδβ 5. 8Π 8 νγὰβ ϑυοοθοαδα ΡΥ Μδγουβ 
Αὐτοὶ] οειβ, δ8οὸ οα]Ἱθα Απίοπίηιβ, Πῖ5. 5οῃ, ἴο- 
σοῦμου τυἱὉἢ 8 Ῥγοῦμεν ΓοίυβΒ. ΧΥ͂. Αὐ {Π15 ὑἴτηο 
ῬοΟΙγοδΥΡ νγὰ5 οοηβθογαιθα ὈΥ τηδγίγγάοτα ἤθη στοαΐ 
Ῥευβθουίοηβ αραΐη αἰδίυγρεα Αβία, πα 1 ὑπῖπκ τὖ 
Τηοϑὺ ΠΘΟΘΒΘΔΥῪ ἴο σῖνα ἴῃ ὑπ18 Πίδίουυ {πῸ δοοουηῦ 
οὗ 5 επᾶ, ψῃΐοῃ 15 5.1 εχίαπὶ ἴῃ νυϊ τσ. ΤῊΣ 
ἀοοσυπηοπὺ Ρυτρογίβ ἴὸ 6 ἔγοπι ἐπε οἤυσοῃ οὗ ψ ῃῖοἢ 
Π6 νγὰβ πε Ἰεδάδι, δπᾶ σίνεβ. ἴο {πῸὶ' πεῖρῃθουηρ' 

1. ΤῊς τϑίδγυθποοβ ἰο 1 Ῥείϑι 'π Ῥοϊυοαυρ᾽ 5 Ερίβεϊα ἀτὰ: 
ἷ. 8--ξ1 Ῥεῖ. 1. 8: ἴἴ,1-Ξ1 Ῥεῖ. 1. 18, 21: ἢ. 9-, Ῥεί. 1]..9:; 
γ. 5-1 Ῥεῖ. 11. 11 : νἱῖ. 2--1 Ῥεῖ, ἵν. 7: γι}. 1-1 Ῥεῖ. 11. 94. 
ΦΟ  χ; 2..1 Ῥέΐξ, 11, 12. 

2 Απίοηίπιιβ Ρίι5 αἰοά Μδγοῆ 7, α.ῦ. 161. Μαδζσιβ 
Αὐτο 8 δηα Γπιοῖτι5 ετα ἔνγο δἀορίεδα 5015. 

3. ΤῊ 5 566ΠῚὴ5 ἴο Ρ6 ἃ τηϊϑδίακθ. [1 5. δἰτηοβὲ οουξαΐη ἐμαξ 
ἐπα ἀφαίῃ οἵ Ῥοϊγοδῦρ νγὰβ ἴῃ α.Ὁ. 1ὅ6. ὅες δέμαΐα Βέὀιῆσα, 
᾿. Ρρ. 106 Β΄. 
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Ματί. Ῥοῖγο. τὰ κατ᾽ αὐτὸν ἀποσημαίνουσα διὰ τούτων: “Ἢ 8 
ἐκκλησία τοῦ θεοῦ ἡ παροικοῦσα Σμύρναν τῇ 
ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ παροικούσῃ ἐν Φιλομηλίῳ 
καὶ πάσαις ταῖς κατὰ πάντα τόπον τῆς ἁγίας 
καθολικῆς ἐκκλησίας παροικίαις ἔλεος εἰρήνη καὶ 
ἀγάπη θεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ πληθυνθείη. ἐγράψαμεν ὑμῖν, ἀδελφοί, 
τὰ κατὰ τοὺς “μαρτυρήσαντας καὶ τὸν μακάριον 
Πολύκαρπον, ὅστις ὥσπερ ἐπισφραγίσας διὰ τῆς 
μαρτυρίας αὐτοῦ κατέπαυσε τὸν διωγμόν." ἶ 

Μανὶ. Ροῖγ. Τούτοις ἑξῆς πρὸ τῆς ἀμφὶ τοῦ Πολυκάρπου 4 
Ὦ διηγήσεως τὰ κατὰ τοὺς λοιποὺς ἀνιστοροῦσι 

μάρτυρας, οἵας ἐνστάσεις πρὸς τὰς ἀλγηδόνας 
ἐνεδείξαντο, διαγράφοντες. καταπλῆξαι γάρ φασι 
τοὺς ἐν κύκλῳ περιεστῶτας, θεωμένους τοτὲ μὲν 
μάστιξι μέχρι καὶ τῶν ἐνδοτάτω φλεβῶν καὶ 
ἀρτηριῶν καταξαινομένους, ὡς ἤδη καὶ τὰ ἐν μυχοῖς 
ἀπόρρητα τοῦ σώματος σπλάγχνα τε αὐτῶν καὶ 
μέλη κατοπτεύεσθαι, τοτὲ δὲ τοὺς ἀπὸ ,θαλάττης 
κήρυκας καί τινας ὀξεῖς ὀβελίσκους ὑποστρων- 
νυμένους, καὶ διὰ παντὸς εἴδους κολάσεων καὶ 
βασάνων προϊόντας καὶ τέλος θηρσὶν εἰς βορὰν 
παραδιδομένους. μάλιστα δὲ ὃ ἱστοροῦσιν διαπρέψαι ὄ 
τὸν γενναιότατον Τερμανικόν, ὑπορρωννύντα σὺν 
θείᾳ χάριτι τὴν ἔμφυτον περὶ τὸν θάνατον τοῦ 
σώματος δειλίαν. βουλομένου γέ τοι τοῦ ἀνθυ- 
πάτου πείθειν αὐτὸν προβαλλομένου τε τὴν ἡλικίαν 
καὶ ἀντιβολοῦντος κομιδῇ νέον ὄντα καὶ ἀκμαῖον 

1 Τ ζουα!ν “ὯῬΙαςος οὔ βοϊοιτη." Τὴ τοσὰ ΡῬυόΡ ΌΪΥ 
ΘΙ θοα 65. ἐῃς τεσοορπἰτίοη ἐμαὶ ΟΠ ϑιϊδηβ ἀγα ἔποϑο ψἤοϑα 
ΟἸ Εἰ Ζεπϑῃΐρ ἴθ ἀῦονθ. [1ὲ βθοπηβ ἴο πᾶν ὈθῈπ τι866] ΟΥ̓ ΠΑΙ͂ 
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ἀϊοσαβεβ ᾿ πῸ [Ὁ] ίηρ δοοουπῦὶ οὗ ψνμδὺ μαρρεποα ἴο 
Ἤω. “ὍπῈ Ομυτοῆ οὗ αοα ψῃο βο]ουσηβ ἴῃ 
5υάγγηδ, ἴο ἐπα Ομυσοι οἵ αοα ψΒΊΟΠ βο]ουτηβ. ἴῃ 

- ῬΒΙοτμο]υτη,2 ἀπ ἴο 411 ἔπε βο]ουγπίπρδ οὗ ὑπ6 ΗοΪγῪ 
Οδύμοῖς Ομυτοῆ ἴῃ ονευν ρῖᾶοθ. Μέετου, ρβδοθ, δηὰ 
Ιονε οἵ αοά {πε Ἑδίδμου, ἃἀπα οὖσ [οτὰ {9}6505 ΟΠ χῖϑὺ 
θεὲ του ἱρ!εα. γε υτῖτε ἴο γοιὺ, Ὀγεΐθγαη, {Π6 βου 
οἵ {ῃ6 τηδγίγυβ δῃᾶ οὗ πε Ὀ]εββθεα Ῥογοασρ, 80 
Ῥυΐ δῇ επᾶ ἴο ἔπε ρεγβθουϊίοη ὈΥ ΠῚ8 τη  υΥοτὴ ἃ 8 
ὑπουρ δαάϊηρ {Π6 564].᾿ 
ΠΟΥ ὑπο σὸ οπ, ᾿Ῥεΐογε ὑπΠ6 παιταῦῖνε δρουΐ 

ῬοΟΙγοᾶΥΡ, ἴο σῖνε {πε βίουυ οὗ {ῃ6 οὔμπευ τηδγίυυβ, 
ἀδβουθίηρ ὑπΠ6 σομϑίδπου ΒΟ ἢ ὑπ6 Ὺ Βπονεα ἀραϊηβὺ 
ἰογύατγα, ἴῸγ ὑπΠ6Ὺ βὰν ὑπαὶ ὑμοϑθα ψη0 ἡγετα βἰδηαϊηρ, 

“δου γε α διηδζοά ψΏΘη ὑΠ6Υ 88 ὑπαὺ δὖ οπα 
ἔχη ποὺ σγεῖα ἕοση ὈΥ βοοιῦραβ ἀονῃ ἴο ἀδερ- 
βϑαϊθα νεῖπϑ δῃᾶ δτγίουϊθϑ, 80 ὑπαὺ πε πίααθη οοη- 
ἰοπὲβ οἵ ὑπὸ τϑοθϑϑεβ οἵ ὑμεῖς Ῥοάϊθβ, ὑπεῖν θηὐγ81}5 
δπα οὐρϑηβ, ΕΥῈ ἜΧροβϑα ἴο βίρῃῦ. Αὖ ἀπούμοσ ἐϊτὴθ 
Τῃθυ πγοῖα δίχα ο 5685}}6]158 ἀ πα ο 5Π8 70 Ῥοϊηΐδβ, 
γγο 6 ἑάκοη ὑπτουρὴ 811 Κίηα5. οἵ ῥυπίβητηθηῦ πὰ 
ἐογίυτα, ἃπα ἤπια ΠΥ πγεγα σίνεῃ ἴο Ὀ6 δαΐθῃ ὈῪ Πα 
Ὀεαβίβ. ὙΠΟΥ 580 ὑπαῦ ὑπ6 ποῦ]ε (ἀδυτηδηΐοιβ νγἃ5 
Θβρθοῖα Πν ἀἰδεϊηρυϑῃεα, Ὀεΐπρ βιγεηριποπθα ὈΥ ἐπα 
σήδος οὗ αοά ἴο ονθύοοιηα ἴῃ6 παΐαγαὶ οοναγαϊος οὗ 
πο Βοᾶν ἔον ἄεαῖῃ. Ἐνεπ ψμθη ἐμ Ῥτοοοηβα] ν]βῃθα 
ἴο ἀϊδθυαδάς Πίτη, υὐρίηρ Πἷβ γουϊῃ ἀπᾶ δπίγθαυπρ' 

Ηΐτη 85 πῈ γγὰβ 50] 1υϑὺ ἰπ {πΠ6 ἥοννεν οἵ μῖ8. γουνῃ 

οὗ ἐῃς ἀἰδένιοὶ ἀοτηϊπαίθα ὈΥ βοπιὶθ σγθαὺ σπΌτοῃ ἃπα οουτο- 

ΒΡοπα5 τουρῊϊν ἰο {π6 πποάθγη τιι56 οἵ ἐπε ψογα αἴοΟ686, Ρυΐ 

15 τηραπίηρ; γγὰβ συ θα}}ν τοϑιτϊοἰθα ἴο 511816γ αἰβέγιοῖβ πα 

1ξ 15 εἰγιμοϊορίοαν 511} σαστεπὲ ἐπ ἐπ6 πογὰ ρϑγβἢ. 

2 Τῇ Ρηγυρία, ποὲ ἔδτ ἔγοιη Ριϑἰαΐδη Απέίοοῃ. ΤῊ Ϊ5 Ἰθῖζον 

ἰδ πβιι8}}ν οα] δα ἐπε Ματέψγάοηι οΥ Ῥοίψοαγ». Τὶ 15 ῬαθΙ Ι5ηοα 

ἰᾳ 1, 1ὺ., ΤΊῆο 4ροβίοϊέο αΐϊιθγ8, νο]. 1ϊ. Ῥῃ..809 
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“ - . “-“ 3 

οἶκτον ἑαυτοῦ λαβεῖν, μὴ μελλῆσαι, προθύμως ὃ 
ἐπισπάσασθαι εἰς ἑαυτὸν τὸ θηρίον, μόνον οὐχὶ 
βιασάμενον καὶ παροξύναντα, ὡς ἂν τάχιον τοῦ 
3 ,ὔ δι, .8 ᾽’ὔ ,ὕ ᾽ “-“ 3 ,ὔ ΄ὔ 

ἀδίκου καὶ ἀνόμου βίου αὐτῶν ἀπαλλαγείη. τούτου ὁ 
δ᾽ ἐπὶ τῷ διαπρεπεῖ θανάτῳ τὸ πᾶν πλῆθος ἀπο- 
θαυμάσαν τῆς ἀνδρείας τὸν θεοφιλῆ μάρτυρα καὶ 
τὴν καθόλου τοῦ γένους τῶν Χριστιανῶν ἀρετὴν, 
ἀθρόως ἐπιβοᾶν ἄρξασθαι “αἷρε τοὺς ἀθέους" 

’ ὔ 2) ᾿ Ἁ ἐφ ν ἊΝ 

ζητείσθω Ἰϊἰολύκαρπος.᾽᾽ καὶ δὴ πλείστης ἐπὶ 
ταῖς βοαῖς γενομένης ταραχῆς, Φρύγα τινὰ τὸ 
γένος, Κόϊνντον τοὔνομα, νεωστὶ ἐκ τῆς Φρυγίας 
ἐπιστάντα, ἰδόντα τοὺς θῆρας καὶ τὰς ἐπὶ τούτοις 
3 ,ὔ “ Ἁ Ἁ [ 

ἀπειλάς, καταπτῆξαι τὴν ψυχὴν μαλακισθέντα 
καὶ τέλος τῆς σωτηρίας ἐνδοῦναι. ἐδήλου δὲ 
τοῦτον ὁ τῆς προειρημένης γραφῆς λόγος προ- 
πετέστερον ἀλλ᾽ οὐ κατ᾽ εὐλάβειαν ἐπιπηδῆσαι 
τῷ δικαστηρίῳ σὺν ἑτέροις, ἁλόντα δ᾽ οὖν ὅμως 
καταφανὲς ὑπόδειγμα τοῖς πᾶσιν παρασχεῖν, ὅτι 

᾿ 7 “- 7 ε ᾽ὔ Ἂν Φ9. -»" μὴ δέοι τοῖς τοιούτοις ῥιψοκινδύνως καὶ ἀνευλαβῶς 
ἐπιτολμᾶν. ἀλλὰ ταύτῃ μὲν εἶχεν πέρας τὰ κατὰ 
τούτους: τόν γε μὴν θαυμασιώτατον Πολύκαρπον 9 
τὰ μὲν πρῶτα τούτων ἀκούσαντα ἀτάραχον μεῖναι, 

᾽ } Α " 3 , δ ,ὔ εὐσταθὲς τὸ ἦθος καὶ ἀκίνητον φυλάξαντα, βού- 
λεσθαί τε αὐτοῦ κατὰ πόλιν περιμένειν: πεισθέντα 
γε μὴν ἀντιβολοῦσι τοῖς ἀμφ᾽ αὐτὸν καὶ ὡς ἂν 
ὑπεξέλθοι παρακαλοῦσι, προελθεῖν εἰς οὐ πόρρω 
διεστῶτα τῆς πόλεως ἀγρὸν διατρίβειν τε σὺν 
ὀλίγοις ἐνταῦθα, νύκτωρ καὶ μεθ᾽ ἡμέραν οὔτι 
ἕτερον πράττοντα ἢ ταῖς πρὸς τὸν κύριον δια- 
καρτεροῦντα εὐχαῖς" δι᾿ ὧν δεῖσθαι καὶ ἱκετεύειν 
εἰρήνην ἐξαιτούμενον ταῖς ἀνὰ πᾶσαν τὴν οἰκου- 
μένην ἐκκλησίαις, τοῦτο γὰρ καὶ εἶναι ἐκ τοῦ 
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ἴο πᾶνα οἱδγ οἱ Ὠϊμηβ6}, ἢς ἀ14 ποὺ Πμεϑίζαϊα, θαὖ τοοῖς 

Ῥαΐπβ ἴο ἀτὰρ {π6Ὸὸ θεαθὺ ἰο Πϊτηβο], αἰπιοϑὺ ἔογοίηρ: 
Βῆμα δπα ργονοκίηρ τα ἰπ ογᾶου ὑπαῦ πα τϊρηῦ θ6 
[Π6 ΒΟΟΠΕΟΥ ἔτος ἔγομ ἂπὶ ππ] δῦ μα ψἱοκαα 6. Αὐ 
δ15. ρ]Ἱογίουβ. ἀδαῖῃ ὑπ6 ΠῸ]6 ογονναὰ νγὰβ διηαζεα δ 
π6 Οοα-Ἰονίηρ ταᾶυῦνυ ἴον Πὶβ Ὀγάνουυ, πα αὖ {πῈ 
οοῦυγαρα οἵ ἔπ 6 ψΠο]6Ὲ τᾶοα οἵ ( υϊβεϊδιβ, ἀπα θερδῃ 
ἴο ΒΟ] ουὺ ἱοροίμεν, “ὋΚἼΊῚ ὑπὸ αὐμεῖβδίβ ' [εὐ 
Ῥοϊγοδνρ ΡῈ βεπὺ ον. ὙΠ θη ἃ ρυϑαῦ ὈΡΥΟΔΥ ΔΙΌΒ6 
αὶ Πῖ58 Οὐ, ἃ οογξαίΐῃ πεῖνα οὗ Ῥῃγυρῖα παιηθα 
ΟΘυϊηύαβ, Ἰαΐοὶν αὐγνεα ἔἴτοτη ῬΗσυρία, βθαίηρ ὑμ6Ὲ 

Βεαϑὶβ δπᾶ {πὸ οὐμοὺ ἐπγθαΐβ, γὰ8 οὐ ευοοῖηθ ἴῃ 5 

τηϊπα πᾷ ψϑακοπεᾶ πα βπμαΠνγ ἀραπαάοπεα ἢϊ5 
βαϊναίϊίΐοη. Τῃὲ παυταϊνε οἵ {πῸ ἀρονε-τηθηοπθα 
ἀοουτηθπῦ 5πον5 ὑπαῦ ἐπῖβ τη Πα γυβῃθα ἴο 
ὙπΠ6 ἐσῖθαμαὶ τι πῸ οὐπεῖθ ἴῃ ἃ μεδαβίγοηρ θαΐ 
ἰγγο ρίουβ ϑριτῦ ; μα ἐμαὶ πονουῦμοῖθθβθ θη ἢς 
γγὰ5 σοηνίοθα ἢ σάνε ταδηϊξεδὺ ῥτοοΐβ ἰὸ 411 ὑμαΐ 
ΒΌΘΝ τηθη οὐρηῃῦ ποὺ ἴο τάκ ἔοοΙ παγαν νεπῆυταβ 
ὙΠΙΟἢ 40 ποῦ βρτίπρ' ἔγοτα το σίου. ϑ0οἢ νγὰβ {Π6 ἕαξα 
οἵ ἴπε86 τηβη. Ὑεὺ πε ψομάου] ῬοΪγοαγρ, ΒΘ η 
6 ἢγϑυ ποατᾷ {π|8, τοτηδϊηθα ἀπαϊδύυγθαα, Κεαρίπρ' 
5 τηϊπα οἰθδαίαβδὶ ἀπ ππτηονεά, ἃπα ψ]Βημ6α ἴο βίδυ 
Ὑμεγα ἴῃ ἐπε οἷὐγ. Βαΐ ἐῃς6 τρόπου οὗ Πῖ5. ἔτο πα 8 
δηᾷ ἐμπεῖσ ἐπ γεαῦγ ὑπαῦ 6 5μου] σὸ ουὖ ρετβυδάςδα 
Ἠΐτη, ἀπᾶ με ἀερατιεα ἴο ἃ ἔαστη ποῦ ἔδυ ἔγόση ἐπε οἷν 

ποτε Πα βἰαγεᾶ ἢ ἃ ἔενν οἴμοῖβ, ἀπᾶ πίρῃῦ ἀπά 

'ὅαγ ἀϊά πουπίηρ θαΐ ρϑύβθνοῦα ἴῃ ΡΥΔΎ ΘΒ ἴο ἴῃς Πμογά. 

ἴα ἔβεῖα μα δπἰγοαίεαᾷ ἀπ βυρρ!]οαϊεα ἔογ Ῥθ8ςθ, 

Ῥερρίηρ ὑπαὶ ἴδ θὲ ρίνεπ {ῃς οπυτομαβ. ἐμτουρμουῦῦ 

Ἔπε ψουἹᾶ, ἴογυ {π|5 ψὰβ δὶ ἱπνδυῖαθὶε. ουδίοχῃ. 

848 



Αοίβ 91, 14 

ἘΠΞΕΒΙ 

ὁ ᾿ δον ὡς , ᾿ 4... 3 παντὸς αὐτῷ σύνηθες. καὶ δὴ εὐχόμενον, ἐνὶ 
ὀπτασίᾳ τριῶν πρότερον ἡμερῶν τῆς συλλήψεως 
νύκτωρ ἰδεῖν τὸ ὑπὸ κεφαλῆς αὐτῷ στρῶμα ἀθρόως 

“ ς ᾿Ὶ Α } “ Μ 

οὕτως ὑπὸ πυρὸς φλεχθὲν δεδαπανῆσθαι, ἔξυπνον 
δ᾽ ἐπὶ τούτῳ γενόμενον, εὐθὺς ὑφερμηνεῦσαι τοῖς 
παροῦσι τὸ φανέν, μόνον οὐχὶ τὸ μέλλον προ- 
θεσπίσαντα σαφῶς τε ἀνειπόντα τοῖς ἀμφ᾽ αὐτὸν 
Ὁ ἕ 2 Α Ν ᾿Ὶ Α Ἁ 

ὅτι δέοι αὐτὸν διὰ Χριστὸν πυρὶ τὴν ζωὴν μεταλ- 
λάξαι. ἐπικειμένων δὴ οὖν σὺν πάσῃ σπουδῇ τῶν 1 
3 ΄ 2 7 “4 «ς ᾿ “ “ 3 -“" 

ἀναζητούντων αὐτόν, αὖθις ὑπὸ τῆς τῶν ἀδελφῶν 
διαθέσεως καὶ στοργῆς ἐκβεβιασμένον μεταβῆναί 

3 “ φασιν ἐφ᾽ ἕτερον ἀγρόν: ἔνθα μετ᾽ οὐ πλεῖστον 
᾿ ᾽. 2 - ΄ὔ ᾿Ὶ “ Ε ,7 

τοὺς συνελαύνοντας ἐπελθεῖν, δύο δὲ τῶν αὐτόθι 
“- ,ὔ φ- ,ὔ ᾽ , ᾽ 

συλλαβεῖν παίδων: ὧν θάτερον αἰκισαμένους ἐπι- 
στῆναι δι᾿ αὐτοῦ τῇ τοῦ Πολυκάρπου καταγωγῇ,1 
ὀψὲ δὲ τῆς ὥρας ἐπελθόντας, αὐτὸν μὲν εὑρεῖν ἐν 
ὑπερῴῳ κατακείμενον, ὅθεν δυνατὸν ὃν αὐτῷ ἐφ᾽ 
ἑτέραν μεταστῆναι οἰκίαν, μὴ βεβουλῆσθαι, εἰπόντα 
“τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ γινέσθω. καὶ δὴ μαθὼν 1: 

7, ᾿ ΕἸ - παρόντας, ὡς ὁὃ λόγος φησί, καταβὰς αὐτοῖς 
διελέξατο εὖ μάλα φαιδρῷ καὶ πραοτάτῳ προσώπῳ, 
ὡς καὶ θαῦμα δοκεῖν ὁρᾶν τοὺς πάλαι τοῦ ἀνδρὸς 
ἀγνῶτας, ἐναποβλέποντας τῷ τῆς ἡλικίας αὐτοῦ 
παλαιῷ καὶ τῷ σεμνῷ καὶ εὐσταθεῖ τοῦ τρόπου, 
καὶ εἰ τοσαύτη γένοιτο σπουδὴ ὑπὲρ τοῦ τοιοῦτον 
συλληφθῆναι πρεσβύτην. ὃ δ᾽ οὐ μελλήσας εὐθέως 1: 
τράπεζαν αὐτοῖς παρατεθῆναι προστάττει, εἶτα 

“- 3 , “- 3 ΚΝ , σ 

τροφῆς ἀφθόνου μεταλαβεῖν ἀξιοῖ, μίαν τε ὥραν, 
ὡς ἂν προσεύξοιτο ἀδεῶς, παρ᾽ αὐτῶν αἰτεῦται" 
ἐπιτρεψάντων δὲ ἀναστὰς ηὔχετο, ἔμπλεως τῆς 
χάριτος ὧν τοῦ κυρίου, ὡς ἐκπλήττεσθαι τοὺς 
παρόντας εὐχομένου αὐτοῦ ἀκροωμένους πολλούς 
844. 
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ὙΏΠ6 μ6 νγὰβ ργαγίηρ', ἴῃ ἃ νἱβίουι αὖ πίρῃὺ ἔπγθα 
ἀδγ5 θεΐογα ἢΐβ οαρέυτοθ, μῈ 5ὰνν 1ῃΠ6 Ῥ᾽Πονν ἀπᾶοὺ 5 
Πιϑδα βυδάθην ἢδιηΐπρ τ ἔγο ἃπα 50 ἀεδβίτογεϑα, 
δα ψῃ θη 6 ψΌΪΚΘ ἀρ αὖ {Π||5 ΠῈ δ οὔοε ἱηξουργοίθα 
γγΠδὺ Πα Πα 5θϑὴ ἴο {ποβὲ ρυδβϑθηΐ, 81] θαὺ ἔογθιθ]πρ' 
ἐπα βαΐατα δ πα οἰ δ Υν Δπποιιποίηρ' το Πΐ5 ἔτ] 6 πᾶς ἐπαὺ 
ἴῃ ἔγχε ἢ6 τηυϑδὺ οῖνε Ρ ἢΐβ 16 ἔου ΟΠ γιϑυ β. 58κα. 
ὙΥΉ1|6 ἐμοβα ηο γε γα β6ϑ]εῖπρ' ἔου ἴση γε 6 ρυθββίηρ, 
οη ψ ἢ ργθδὺ 268], Π6 νγὰβ ἀραίῃ οοῃϑίσαϊηθα θγ ἐπα 
αἰξδούίοη πα Ἰονα οὔ {πε Ὀγείῃγθη ἴο τηονα ἴο ΔποῦΠοΥ 
ἕαυτη. 5Βουον Δο ὑπθ ῬυγθΕΥΒ. οᾶτηθ ὉΡ πᾶ 
Δυυθδίθα ὕνγο οὔ {Π6 β]ανεβ ἔπεσ. ὍΤΠον ἰογξατεα οὁη6 
οἵ ὕπϑῖὴ δπα ψγεῦα Ὀσουρηὺ ὈΥ Πίτη ἴο ἐπε δθοᾶες οἵ 
Ῥοίγοαῦρ. ὙΤΠΕΥ δπΐογθα ἴῃ {πε ονεηΐηρ ἀπ ἐουπᾷ 
Βίτα ᾿γίηρ᾽ ἴῃ ἂἃπ ὈΡΡΘΥ σμδαρου. [0 νγὰβ Ῥοββίθ]8 ἴὸυ 
Βίτα ἕο ᾶγε τηονϑά ὑπαποα ἴο ἀπούμου μουβο, θαΐ Πα 

γγὰ8 ποῦ ψἹ]Ππρ' ἃ πα 5αἱα, “ΤῊΣ Τιοτα᾿5 1] ΡῈ ἀοπο. 
θη 6 πεαγὰ ἐπαὺῦ ἔπεν δα οοπηθ, 580 {πε β'ουυ 
58 γ5, ῃ6 ψψεπὺ ἄονγ ἀπ οοηνουβοα πἱτἢ ἐπθῖ ψΊ ἢ 
8 Ὀτρηῦ πα σαπῦϊα οουπηΐξαπᾶποο, 50 ἐμαὺ ἔμοθα ψηῸ 
α᾽α ποὺ κῆπον Πίτη Ὀεΐογε ἐμβουρηῦ ἐμαὶ ὑΠ6Ὺ 88νν ἃ 
ΤηΔν 6] ἤθη πεν τεραγάθα ἢϊθ οἱΪα ἂρὲ ἃῃα ἢΐβ5 
γΘΉΘΥΔΌΪ]6 Δ πα οἰεδαϊξαβῦ Ὀαμανίουσ, δπα ὑπο ψοη- 
ἀεγθα ἐπαὺ ἔπεσα 5Βῃου!α 6 βοῇ δούϊνιγ ἔουῦ ἐπα 
ιγοϑὺ οὗ δὴ οἷα τηδῃ οὗ βϑιο ἢ οπαγδοῖοσ. Ης αἰά ποὺ 
ἀοἰαν Ραυΐ ἱτητηθαϊαίοὶν ογἀεγεα ἃ ἐ80]6 ἕο "6 βεὺ ἔὸσ 
ποῖα ἃηα ἰηνίϊεα ἔπθῖὰ ἕο ραγίαϊα οἵ ρ] θη Ὁ] [οοά, 
ΔΒ Κηρ ἔγοση ἔπθυη ἃ 5ϊηρ1]6 ποὺν ἐπαὺ Πα τηϊρηΐ Ῥγᾶν 
ἀπαϊθύυσθεα. ΤΠδν σάνε Πΐπὶ ἰθανθ, δπα ἢ δῖΌβε 
δια ργάγεα, ΠΠ1δα στ ἐπα συδοα οὔ {πΠ6 Τοτὰ, 50 ἐπαΐ 
ἔμοβθ γγῆο ψεῦα ργθϑοηῦ ἡ ῦα ἀβδιοηϊβῃθα ἤθη ἐπα Ὺ 
Ποδνα Ηἷβ. Ῥυδυδῖ, ἃπα τηϑην οἵ {Π6πὶ δἰγθδαν θερδῃ 
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᾿Αοὔϑ 9, 7 

ἘΠΒΕΒΙΓΒ 

τε αὐτῶν μετανοεῖν ἤδη ἐπὶ τῷ τοιοῦτον ἀναιρεῖσθαι 
μέλλειν σεμνὸν καὶ θεοπρεπῆ πρεσβύτην. 

᾿Επὶ τούτοις ἡ περὶ αὐτοῦ γραφὴ κατὰ λέξιν 
ὧδέ πως τὰ ἑξῆς τῆς ἱστορίας ἔχει" “᾿ ἐπεὶ δέ ποτε 
κατέπαυσε τὴν προσευχὴν μνημονεύσας ἁπάντων 
καὶ τῶν πώποτε συμβεβληκότων αὐτῷ, μικρῶν 
τε καὶ μεγάλων, ἐνδόξων τε καὶ ἀδόξων, καὶ 
πάσης τῆς κατὰ τὴν οἰκουμένην καθολικῆς ἐκ- 
κλησίας, τῆς ὥρας ἐλθούσης τοῦ ἐξιέναι, ὄνῳ 
καθίσαντες αὐτὸν ἤγαγον εἰς τὴν πόλιν, ὄντος 
σαββάτου μεγάλου. καὶ ὑπήντα αὐτῷ ὁ εἰρήναρχος 
“Ἡρῴδης καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ Νικήτης: οἵ καὶ 
μεταθέντες αὐτὸν εἰς τὸ ὄχημα, ἔπειθον παρα- 
καθεζόμενοι καὶ λέγοντες “τί γὰρ κακόν ἐστιν 
εἰπεῖν, κύριος Καῖσαρ, καὶ θῦσαι καὶ διασῴζεσθαι; 
ὃ δὲ τὰ μὲν πρῶτα οὐκ ἀπεκρίνατο, ἐπιμενόντων 
δὲ αὐτῶν, ἔφη “οὐ μέλλω πράττειν ὃ συμβουλεύετέ 
μοι. οἱ δὲ ἀποτυχόντες τοῦ πεῖσαι αὐτόν, δεινὰ 
ῥήματα ἔλεγον καὶ μετὰ σπουδῆς καθήρουν, ὡς 
κατιόντα ἀπὸ τοῦ ὀχήματος ἀποσῦραι τὸ ἀντι- 
κνήμιον: ἀλλὰ γὰρ μὴ ἐπιστραφείς, οἷα μηδὲν 
πεπονθώς, προθύμως μετὰ σπουδῆς ἐπορεύετο, 

μ» 

,-μννεἱ 

᾿ἀγόμενος εἰς τὰ στάδιον. θορύβου δὲ τηλικούτου 1 
», :) “-“ , « ᾿ χω 5 “-“ 

ὄντος ἐν τῷ σταδίῳ, ὡς μηδὲ πολλοῖς ἀκουσθῆναι, 
“ ,ὔ : ’ ᾽ ᾿ ,ὔ . ᾽ τῷ ἸΠολυκάρπῳ εἰσιόντι εἰς τὸ στάδιον φωνὴ ἐξ 

οὐρανοῦ γέγονεν ᾽ ἶσχυε, Πολύκαρπε, καὶ ἀνδρίζου. 
καὶ τὸν μὲν εἰπόντα οὐδεὶς εἶδεν, τὴν δὲ φωνὴν 
τῶν ἡμετέρων πολλοὶ ἤ ἤκουσαν. προσαχθέντος οὖν 
αὐτοῦ, θόρυβος ἦν μέγας ἀκουσάντων ὅτι ἸΠολύ- 
καρπος συνείληπται. λοιπὸν οὖν προσελθόντα ἀν- 

1 ΤῊς ρῥτεσβαϊηρ ῬδύαρταΡἢη5 ἅτ 41} Ῥαβεᾶ οὐ ἐπ 
Μηαγίψταοηι οὁ7 Ῥοϊψοαγ, Ὀὺὶ Ἐλπιβο Ὀ᾽ὰ5 μα5 Δ γον  αἰθα ἴξ. 
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ἴο τϑρϑὴηΐ ὑπαὶ 80 νβῆθυαθ]6 δπα φοα κα δῃ οἱ ἴηδῃ 
γγἃ5 βοίηρ' ἴο Ὀ6 ΚΙΠ6α. 

Αὐὔον ἐΠἰ5 [Π6 ἀοοαπχοπὲ σοποογηΐηρ' τη οοπ ϊπιι65 
85 ΤΟ]]ονν5 ἷ: “ΝΟΥ ἤθη Πα Πδά αὐ ἰαβὺ βηϑῃθα ἢΐ5 
ῬΥΔΥΘΥ, δου γοιμθυιθουηρ 81] ψΠῸ ἢδα Ἔνοὺ ὄυθῃ 

᾿ς ΘΟΠῚ6 Πῖ5 ψὰγ, ΟΠ 5118}} ἃπαᾶ ρστϑδὲ, ΠΙρἪ δπα ἴον, 
δηα {Π6 ψῃο]εῈ (ὐδέμο]ῖς ΟΠυσοῖ ἐῃσουρ πουΐ ἐμὲ ψου]ᾶ, 
Ππ6 ΠΟΥ οἄταθ ἔου ἀεραγίασα, ἀπ παν βοὺ Ἠΐτη οα 
8. 855, 8ηα 164 Πίτα ᾿πἴο πε οἰξγ, ὁπ ἃ ' ργϑαῦ ϑδῦβρδιῃ 
ἀαγ.᾽ 5. Απὰ 1ῃε ρο]ίςα οαρέαϊη Ηφοτοά δπα ἢΐ5 ἔδέμου 
ΝΙΚοίαβ ταϑῦ ἢΐτη δηα τετηονϑα Πΐτη ἱπῖο Π6 ψψΔρΡΌΠ, 
8Πα 5αΐ ὈΥ Πΐ5 546 ἐγγίηρ' ἴο ρεύβιιδαθβ Πίσῃ ἃπα βαγίηρ : 
“Βα ψῇηδὺ Πᾶγτη 15 Ὁ ἕο βὰν, “Τοτα δοβαγ,᾽ δπα ἴο 
ΟΙΟΥ ϑδουϊῆοθ, δπα ἴο θὲ βανεᾶ ὃ Βιυὲ Πε δὲ ἢτχϑὲ 
αἰα ποῦ δῆβύνου ὑπϑῖ, θὰΐ θη πον οοπεϊπιρα ἢς 
5814 : “1 ὅτὰ ποὺ σοίΐπρ' ἔο 4ο νγ»ῆδὺ γοῖι σοι η56] τηθ.ὕ 
Απα ἔμπδυ ρᾷνε ὉΡ {πε αὐϊεπιρὺ ἴο ρευβϑαδάδ Πίΐτη, δπᾷ 
Ῥερϑὴ ἴο βρθὰκ πδύοαῖν, ἀπα δὰσπθα ΐτα ουὖ ἴῃ 5.6 ἢ 
8 ΠΟΙῪ ὑπαὺ ἴῃ σούεηρ ἄονγῃ ἔγοτα ἐπΠ6 ψαροη ἢ6 
ΒοΥδρθα ἢὶβ βῃϊη ; δηᾶὰ ψἱπουΐ ὀυγηϊηρ τοι ηα, 85 
Ἐπουρὴ μἢ6 Πδὰ ευβεγεα ποίῃϊηρ, ἢῈὲ ψαὶκεα οἢ 

ΡΟ ΡῚΪν πα αὐ κΊγ, ἀπα νγὰβ8 ἤακθη ἴο {Π6 ἀύδῆδ, 
ὙΠ1Π6 τΠ6 ἀρτοδιὺ ἴῃ ἐπ ἀγαπᾶ νγὰβ 50 ρσγεαὺ ἐπδὲ πὸ 
ὍΠ6 σου] ὄνεη Ὀε. πεατᾶ. Νοὸον θη ῬοΪγοδΥΡ 
οηξεγϑα ἰηΐο ἐπθ δίδπα ὑπευα οαπὶθ ἃ νοΐδθα ἘἸΌΤα 
Ὠδάνεη : ἡ Βα βἰγοηρ, Ῥοϊγοδῦρ, ἃπα ρ]αὺ πε τηδη. 
Απά πο οὁῃ6 5δὺ π6 βρβδῖκοσ, θαΐ τηδην οὗ οἵπ’ ἔποπα 5 
ὙΠῸ ψεγα ἔθεσε μοαγὰ ἐῆε νοῖΐοθ. Απᾶ ψῇδῃ ἢα νγἃβ 

Ῥτούρὲὲ ἔογννατά, ἔπεσα ψψὰβ ἃ ργϑαῦ ἀργόδὺ οὗ ἔποβα 
ὙΠῸ Ποαγὰ ὑπαὺ Ῥοϊγοαῦρ Πδα Ὀδθη διγοϑίθα. Ναχὺ 

3 ΤῊς ἐγαᾷ! τομαὶ ἀδίε οἵ Ῥοϊγοαγρ᾽᾿ 5 τηαυέγγαοιη νγὰ8 ΕἸ Ὁ. 
925. Τῇ 50, “ἃ ργεαὶ ϑδθδίῃ ᾿ τηδὺ τηθδη {πε ἔδαϑὲ οἵ Ῥαγίπη, 
ὉΥ ἴδ την τηθδη ἔπ ΘδΌΡαίῃ δον {πῸ Ῥαββονθῦ. 866 Ὁ. Η. 
Τατποιῦ ἴῃ δ μά. Βέδ. ἴϊ. ῬΡ. 105, ἀπα Ἐ᾿. Θοηγαγζ 'π Αδηᾳηάϊ. 
«δὴ Κ. Θὁ8. ἀδν' Ἡ͵Τ.88. σιν Οδέέ. νἱϊϊ. (1905) 6, ΡΡ. 1298 Β΄. 
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ἘΠΒΕΒΙΤΙΒ 

᾽ὔ ε 3 7 5 8. ν ,ὔ ηρώτα ὁ ἀνθύπατος εἰ αὐτὸς εἴη Πολύκαρπος, 
καὶ ὁμολογήσαντος, ἔπειθεν ἀρνεῖσθαι, λέγων 
᾿αἰδέσθητί σου τὴν ἡλικίαν᾽ καὶ ἕτερα τούτοις 
3 ᾽ὔ Δ ΞΖ ᾽ - ] , ΑΥ͂ » ἀκόλουθα, ἃ σύνηθες αὐτοῖς ἐστι λέγειν, “ ὄμοσον 
τὴν Καίσαρος τύχην, μετανόησον, εἰπόν, αἶρε τοὺς 
527 ᾽ ε ν Ἵ 3 “ “- ,’ ἀθέους. ὁ δὲ Πολύκαρπος ἐμβριθεῖ τῷ προσώπῳ 1 
2 ᾿ ᾿ » Α ε ες δϑδ ,ὕ ᾽ ΄, 

εἰς πάντα τὸν ὄχλον τὸν ἐν τῷ σταδίῳ ἐμβλέψας, 
““ - ᾿ ἐπισείσας αὐτοῖς τὴν χεῖρα στενάξας τε καὶ 

ι ,ὔ ᾽ ᾿ ᾽ ,ὔ . Ἁ 

ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, εἶπεν “αἶρε τοὺς 
ἀθέους. ἐγκειμένου δὲ τοῦ ἡγουμένου καὶ λέ- : 
γοντος ᾿ ὄμοσον, καὶ ἀπολύσω σε, λοιδόρησον τὸν 
Χριστόν, ἔφη ὁ Ἰ]Πολύκαρπος “ὀγδοήκοντα καὶ 
Δ » ’ ἂς Ἂς " γ 7 50. 

ἕξ ἔτη δουλεύω αὐτῷ, καὶ οὐδέν με ἠδίκησεν" 
" “-“ 4 “ Α ,ὔ καὶ πῶς δύναμαι βλασφημῆσαι τὸν βασιλέα μου, 

τὸν σώσαντά με;᾿ ἐπιμένοντος δὲ πάλιν ἀὐτοῦ : 
καὶ λέγοντος “ὄμοσον τὴν Καίσαρος τύχην, ὁ 

7 δἰ 9 “4ὋὍΙΕΣ{ ,ὔ ἐσ ΕΣ ’, Πολύκαρπος “εἰ κενοδοξεῖς, φησίν, “ἵνα ὀμόσω 
’, ἢ τὴν Καίσαρος τύχην, ὡς λέγεις προσποιούμενος 

ἀγνοεῖν ὅστις εἰμί, μετὰ παρρησίας ἄκουε: Χρι- 
στιανός εἶμι. εἰ δὲ θέλεις τὸν τοῦ Χριστιανισμοῦ 

“- ὔ ᾿ ς ’ὔ κ Ε ᾽ ΝΜ « μαθεῖν λόγον, δὸς ἡμέραν καὶ ἄκουσον. ἔφη ὃ: 
ἀνθύπατος ᾿ πεῖσον τὸν δῆμον. Πολύκαρπος ἔφη, 

᾿ 'σὲ μὲν καὶ λόγου ἠξίωκα, δεδιδάγμεθα γὰρ 
“- “ ᾿ 

ἀρχαῖς καὶ ἐξουσίαις ὑπὸ θεοῦ τεταγμέναις τιμὴν 
κατὰ τὸ προσῆκον τὴν μὴ βλάπτουσαν ἡμᾶς 
ἀπονέμειν: ἐκείνους δὲ οὐκ ἀξίους ἡγοῦμαι τοῦ 
ἱπολογεῖσθαι αὐτοῖς. ὁ δ᾽ ἀνθύ ἶπεν “θηρία : ἀπολογεῖσθαι αὐτοῖς. ὁ δ᾽ ἀνθύπατος εἶπεν “θηρία 3 
ἔχω: τούτοις σε παραβαλῶ, ἐὰν μὴ μετανοήσῃς. 
ὁ δὲ εἶπεν κάλει: ἀμετάθετος γὰρ ἡμῖν ἡ ἀπὸ 
τῶν κρειττόνων ἐπὶ τὰ χείρω μετάνοια, καλὸν δὲ 

: “-“ -“ 7 2. μετατίθεσθαι ἀπὸ τῶν χαλεπῶν ἐπὶ τὰ δίκαια. 
ε . 7 Α ᾽ ΣΝ { ὔ ὔ “ 

ὁ δὲ πάλιν πρὸς αὐτόν ᾿ πυρί σε ποιήσω δαμασθῆναι, 
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Ψχλ. 

ἘΘΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΙΝ. χν. 18--94. 

ὙΠ 6 πη Π6 ΔΡρυόδοῃθα {ῃ6 Ῥυοσοπβα] δοκθα τη ἰδ μδ 
γγ ΓΘ ῬΟΙγ δ, ἃπα θη Πα δατηϊξεεα τὲ Πα ἐγϊθα ἕο 
Ῥουβιδαςθ Πΐτη ἴο ἄθηγυ, βαγίπρ' : ᾿ Βεϑρβοὺ γοῦν ἄρα, 
δα 50 ἕο ἢ, ἃ5 ΤΠ6Ὺ γα δοοιιβῥογηθα ἴο 58 Υ : ᾿ϑ'νϑαυ 
Ὀγ {πΠ6 σεπῖμβ οἵ (δθβαῦ, τθρϑηΐ, 58: “ΑΥΔΥ ψ] ἢ 
ὅπ Αὐμεοιβὺβ "᾿᾿; θαΐ Ῥογοδιρ, νι ἃ βἔθυπι οοση- 
ἴδπαποα ἰοοκβθα οἱ 811 ἐπε οτονᾷ ἴῃ ἐῃθ δύϑπα, δπᾶ 
γγανίηρ' ΗΒ παπᾶ δὖ ἔπεσα, μῈ σγτοδπβᾶ ἃπα Ἰοοκεᾷ ὑρ 
ἴο Ἠθᾶνθῃ πα βαϊᾷ : “αὑὰν στ ἐπε Αὐπμοιβίβ. 
Βυῦ ψῃθη ἐπ Ονθύποῦ ῥγθϑβοα Πϊπὴ απ εαϊᾷ : 
“ΤΑΚα τΠ6 οδίῃ δηᾷ 1 1} Ἰεῦ γοὰ ρῸ, τονῖ]α ΟἸγίβε, 
ῬΟΙγ ΟΡ 58 : “ῬῸν εἰρη δηᾷ εἰχ γϑαῦβ πᾶνε 1 
θ6θη ἢΐβ βουνδηΐ, ἃπα ΠῈ ἢὰβ ἄοπδ 6 πὸ ψτοηρ,, δη 

ΟΒῸν οδη 1 Ὀ]ΆΒΡΠεΙαα τν Κίηρ ψηῸ βανεᾶ τὴὸ ὃ 
Βαυὺ ἤδη ἢδ ρϑυβίβιβα ἀρδίῃ, πα βαἰά : ᾿ϑθδι ΒΥ 
ὑμ6 σϑηΐαβ' οὗ Οδδβαῦ, ἢθ δά : “1 γοῦ νδίη]ν 
ΒΌΡΡΟΒΘ ὑπαὺ 1 ν1}} συγεᾶσ Ὁ. {πε ρϑηΐπβ οὗ (δεβδυ, 
85 γοῖ 580, 8π6 ργείεπα ἐπαὺ γοὰ δῖα ἱρπούδηῦ ψῃ0 
1 δτὴ, ᾿ἰβύθη ρ]δίη]ν : 1 τὰ ἃ (γι βέϊδη. Απα ἰξ γοὰ 
Ὑ]Β} ἴο ᾿δατπ ὉΠ 6 ἀοοίτγίπα οἵ ΟΠ γβυϊδηϊδν ἢχ ἃ ἀδὺ 
δια Ἰβίθη.Ὁ ΤῊΘ Ῥυοοοπβι 584 : “ Ῥεγϑυδάβ {Π6 
ῬΘΟρΡΙΘ.᾿ Απαᾶ Ῥοϊγοδρ 5αϊᾶ : “Ὑοι 1 5ῃου]ᾶ πᾶνθ 
Π6]α νγουΐην οἵ ἀἰβουββίοι, ἔου να ἢᾶνα θθ θη ἐδπρηΐ ἴοὸ 
ΤΌΠΟΘΥ ΒΟΠΟΏΓ, 85 15 τηθϑὺ, 1 1Ὁ Πατὲ ὰ5 ποῦ, ἕο ρυΐπο 5 
8.4 Δα που 165 ἀρροϊπίεα Ὀγ αοα; Ρυΐ 88 ἔου ἔμοββ, 
1 ἀο ποῦ οουπηῦ ἔῃθηι ψψουτῃν ὑπδαὺ ἃ ἀθίεπος 5ῃου]α μῈ 
τα ἕο μου. Απαᾶ {π6 Ῥγοοοηβα] 584 : “1 Βᾶνα 
1 Ὀααβίβ, 1 Ψ}1}] ἀο] νου γοὰ ἴο πθη, πΠ]6 85 γοὰ 
ομδηρα γοῦν τηϊπα.᾿ Απα Πα 5εϊα : “ (811 ἔου ὑπϑιῃ, 
ἔου ομδηῆρα οὗ ταϊπα τόση θεσαν ἴο ὑγοῦβ6 15. ἃ οῇδηρα 

ΟῸ ΤΠΔΥ ποῦ τηᾶκα ; θαυΐ ἰᾧ 15 σοοα ἴο ομδηρα ἔγοτη 
6.1} ἴο τἱρηξθουβηθϑθ.. Απα Πα 5814 ἀρϑίῃ ἴο Πίστη : “1 

1 Τα ξογα]ν “ Γουτέαπο᾿᾿᾿ : Βαϊ ἐπε ασδεῖκβ ἐππ5 ἐγαηϑαἰθα ἐμ ς 
Τιαὐϊη οαΐῃ, “ ῬΡευ βιεπίτ πη δθϑαγ 5, ΟΥ̓ “ῬΘῚ σ'ϑηϊοβ Οδϑοϑϑιιμη,᾽ἢ 
ψ Πἰσ ἢ νγα8 ἱπίγοαπορα δ ἴπῸ θερὶ πηΐϊηρ' οἵ πα ἘΠΊ ΡΙΓο. 
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ἐὰν τῶν θηρίων καταφρονῇς, ἐὰν μὴ μετανοήσῃς., 
Πολύκαρπος εἶπεν ᾿ πῦρ ἀπειλεῖς πρὸς ὥραν 
καιόμενον καὶ μετ᾽ ὀλίγον σβεννύμενον: ἀγνοεῖς 
γὰρ τὸ τῆς μελλούσης κρίσεως καὶ αἰωνίου κολά- 
σεως τοῖς ἀσεβέσι τηρούμενον πῦρ. ἀλλὰ τί 

Ψ ,ὔ Δ ᾿ς Ω “ Α ι΄. βραδύνεις; φέρε ὃ βούλει. ταῦτα δὲ καὶ ἕτερα 3 
πλείονα λέγων, θάρσους καὶ χαρᾶς ἐνεπίμπλατο 
καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ χάριτος ἐπληροῦτο, ὥστε 
μὴ μόνον μὴ συμπεσεῖν ταραχθέντα ὑπὸ τῶν 
λεγομένων πρὸς αὐτόν, ἀλλὰ τοὐναντίον τὸν 
ἀνθύπατον ἐκστῆναι πέμψαι τε τὸν κήρυκα καὶ 
ἐν μέσῳ τῷ σταδίῳ κηρῦξαι τρὶς Πολύκαρπος 
ὡμολόγησεν ἑαυτὸν Χριστιανὸν εἶναι. τούτου 3 
λεχθέντος ὑπὸ τοῦ κήρυκος, πᾶν τὸ πλῆθος ἐθνῶν 
τε καὶ ᾿Ιουδαίων τῶν τὴν Σμύρναν κατοικούντων 
ἀκατασχέτῳ θυμῷ καὶ μεγάλῃ φωνῇ ἐβόα “οὗτός 
ἐστιν ὁ τῆς ᾿Ασίας διδάσκαλος, ὁ πατὴρ τῶν 
Χριστιανῶν, ὃ τῶν ἡμετέρων θεῶν καθαιρέτης, ὁ 
πολλοὺς διδάσκων μὴ θύειν μηδὲ προσκυνεῖν." 
ταῦτα λέγοντες, ἐπεβόων καὶ ἠρώτων τὸν ἀσιάρχην 3 
Φίλιππον ἵνα ἐπαφῇ τῷ Πολυκάρπῳ λέοντα: ὁ δὲ 
ἔφη μὴ εἶναι ἐξὸν αὐτῷ ἐπειδὴ πεπληρώκει τὰ 
κυνηγέσια. τότε ἔδοξεν αὐτοῖς ὁμοθυμαδὸν ἐπι- 
βοῆσαι ὥστε ζῶντα τὸν Πολύκαρπον κατακαῦσαι. 
ἔδει γὰρ τὸ τῆς φανερωθείσης αὐτῷ ἐπὶ τοῦ 3 
προσκεφαλαίου ὀπτασίας πληρωθῆναι, ὅτε ἰδὼν 
αὐτὸ καιόμενον προσευχόμενος, εἶπεν ἐπιστραφεὶς 
τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ πιστοῖς προφητικῶς “δεῖ με 
ζῶντα καῆναι. ταῦτα οὖν μετὰ τοσούτου τάχους 3 
ἐγένετο θᾶττον ἢ ἐλέγετο, τῶν ὄχλων παραχρῆμα. 
συναγόντων ἐκ τῶν ἐργαστηρίων καὶ ἐκ τῶν 
βαλανείων ξύλα καὶ φρύγανα, μάλιστα ᾿Ιουδαίων 
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ἘΟΟΙ,ΕΒΙΑΒΤΙΟΑΊ, ΗἸΙΘΤΟΕΥ, ΙΡ΄. χν. 24--29 

Ὑ1}] οάπιθ6 γοῖι ἕο Βὲ σοπϑαμηθα Ὀγ ἔτεα, 1 γου ἀδϑρίβθ 
οἴῃ Ῥδαβίβ, ἀΠ]655 γοιὰ τορεηΐ. Βιυΐ ῬοΟ]γοθΥρ 5: 
ὝὙοα ἐπγεαίεη πὶ ἐπα ἤγε ἐπαῦ Ὀυτηβ ΤῸΥ 8 ἐΐπηθ, 
856 ἴδ αὐ! οΚΊΥ ἀποηοῃαά, ἴον γοὰ ἀο ποὺ πον ἐπα 
ἢγθ ψΒο ἢ ἀνγαῖξθ τΠ6 ψἱοκοα ἴῃ {πὸ Ἰπαρεταεπὺ ἴο 
ΘΟΙ6 8Δη4 ἴῃ δνευ]αβεϊηρ ρα ηἰβητηθηῦ. Βαὺ ΠΥ 876 
γουῦ αἰ ηρ ἢ (οτη6, ἀο ψῇῃδὺ γοι ν1}}. Απά ΜΠ ἢ 
ἐῃ688 ἃπᾶ τηδην οὐποὺῦ ψογτᾶβ Π6 νὰβ Π]]16α. ψ τῇ 

 ΘΟΌΤΑΡ 6 Δ Πα Ἰογ, πα Πΐβ ἕδος νγὰβ [Ὁ]] οἵ ρυϑοθ, 50 
ἐμπαὺ 1Ὁ ποὺ οὐΪν αϊά ποὺ [81] τὰ ἐτοιθ]ε δὖ {Π6 
ἐπίηρβ 8814 ἴο Πίσω, θαῦ ὑπαὶ ἐπε ργοοομπβαῖ, οα {π6 
οὗἴμοὺ μαπᾶ, νγὰβ δϑοιουπηαθα πᾶ σοπὲ Ηἷβ μουα]ᾶ ἱπῖο 
1ῃ6 τηϊαϑὺ οἵ ἐπθ ἀύεπα ἕο δηποῖποα ἰῃγ6 6 ἐΐϊπη65 : 
᾿ΡΟΪγοδῦρ Πᾶβ οοηΐεθθεα ἐμαῦ μ6 8 ἃ Οβυϊβίίδη. 
δα ἐπὶ8 ΠμΠδα Ῥθδθὴ βαϊάᾷ ὈγῪ ἔπε Πεγδ]ά, ἃ1}} ἐῃε 
τηυ ἐξα ς οὗ Ποδΐμθη δπα Ψεν5 Πἰνίπρ ἴῃ ϑιηγυπᾶ 
οὔθ ουὐδ ὙΠ] Ὁποοηίγο!] 0 ]6 ψυαῖῃ ἃπᾶᾷ «ἃ ἰουᾶ 
Βδουΐ : ̓ ΤΗϊβ ἰ5 ῃΠ6 δδοποῦ οἵ Αβϑίϑ, ὑπ8 ἔδίπευ οὗ 
ὅπ ΟΠ υϊβείαπβ, ἐῃθ ἀθϑίγουου οὗ οὔὖὐῦ αοάβ, ψῃοὸ 
ἤθϑοθαβ ηϑην πο ποὺ ἴο οἵου βϑουῖῆσα ποῦ ἴο νου β Πρ. 
Απα σε η ἐθαΥ 5814 ἐπΐ5, ἔΠ6ὺ οὐ ουὐ δπᾶ δβϑκβα 
ῬΗΠΙΡ ἐπε Αβίδγοῃ ἕο Ἰδὲ Ἰοοβε ἃ Ἰίοῃ οι Ῥοϊγοϑ. 
Βυΐ Πα 5814 ἢδ οουἹᾶ ποὺ Ἰ6ρϑ}}ν ἀο ἐπΐ8, βἴίπος. Π6 
δα οἸοβεα ἐπῆε βρουΐβ. Τῆδπ ἐμοΥ ἐουπά 1 σοοά ἴο 
ΟΥ̓ ουὺ ψ] ὁπ6 τηϊπα ὑπαῦ Π6 5ῃου]α θασι ῬΟΙγΟδΥΡ 
Αἰῖνα, ἔῸγ ἐπα νἱβίοῃ ψῃ] ἢ Πα ἀρρβαγεά ἴο Ἠΐτη οὴ 
Πῖ5 ῬΊΠονν τησδὺ θὲ {181164, θη ἢδ βὰν Ὁ Ὀαχπίηρ, 
ὙΠ116 ΠῈ νγὰβ ργδγίπρ δῃᾶ ἢδ ἐπγηθα δπα 5δϊα ρτο- 
ῬΒΘυοαν ἕο ἔμποβα οὗ ἐπα {1} Ππ] πο γεσα συ] ἢ 
Βίτα, “1 τηυδὺ ΡῈ Ρυγπὺ αἰῖνο. ὍὙΠ6θα ἐπίηρθ ὑΠ6Π 

᾿ Βαρρεποαᾶ υἱἢ 50 ργεαὺ βρ6εα, αὐἰοκοὺ ἔπ δη 10 [8 |Κ65 
ἴο 611, ἀῃα ἐπθ οὐονα οϑῖὴθ ἐορϑῦπου ἱτητηθαϊδίσὶυ, 
Δα ῬΥΘραγθα ψοοα δῃα ἔαρροῦσθ ἔγοση 16 ψγου ΚΒΠῸΡ5 
Δα θαΐηβ δηά {πῸ 988 σγοῦα δχύγολ ον ΖΘδΙοιΒ, 88 
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ἘΠΙΒΈΒΙΤΙΒ 

προθύμως, ὡς ἔθος αὐτοῖς, εἰς ταῦτα ὑπουργούντων. 
ἀλλ᾽ ὅτε ἡ πυρὰ ἡτοιμάσθη, ἀποθέμενος ἑαυτῷ 3 
πάντα τὰ ἱμάτια καὶ λύσας τὴν ζώνην, ἐπειρᾶτο 
καὶ ὑπολύειν ἑαυτόν, μὴ πρότερον τοῦτο ποιῶν 
διὰ τὸ ἀεὶ ἕκαστον τῶν πιστῶν σπουδάζειν ὅστις 
τάχιον τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ ἐφάψηται: ἐν παντὶ γὰρ 
ἀγαθῆς ἕνεκεν πολιτείας καὶ πρὸ τῆς πολιᾶς 
ἐκεκόσμητο. εὐθέως οὖν αὐτῷ περιετίθετο τὰ 3 
πρὸς τὴν πυρὰν ἡρμοσμένα ὄργανα: μελλόντων 
δὲ αὐτῶν καὶ προσηλοῦν αὐτόν, εἶπεν ᾿ἀφετέ με 
οὕτως" ὁ γὰρ διδοὺς ὑπομεῖναι τὸ πῦρ δώσει καὶ 
χωρὶς τῆς ὑμετέρας ἐκ τῶν ἥλων ἀσφαλείας 
ἀσκύλτως ἐπιμεῖναι τῇ πυρᾷ. οἱ δὲ οὐ καθήλωσαν, 
προσέδησαν δὲ αὐτόν. ὁ δ᾽ ὀπίσω τὰς χεῖρας 3 
ποιήσας καὶ προσδεθεὶς ὥσπερ κριὸς ἐπίσημος, 
ἀναφερόμενος ἐκ μεγάλου ποιμνίου ὁλοκαύτωμα 
δεκτὸν θεῷ παντοκράτορι, εἶπεν ᾿ὃ τοῦ ἀγαπητοῦ ὃ 
καὶ εὐλογητοῦ παιδός σου ᾿Ἰησοῦ Χριστοῦ πατήρ, 
δι᾿ οὗ τὴν περὶ σὲ ἐπίγνωσιν εἰλήφαμεν, ὃ θεὸς 
ἀγγέλων καὶ δυνάμεων καὶ πάσης κτίσεως παντός 
τε τοῦ γένους τῶν δικαίων οἱ ζῶσιν ἐνώπιόν σου, 
εὐλογῶ σε ὅτι ἠξίωσάς με τῆς ἡμέρας καὶ ὥρας 
ταύτης, τοῦ λαβεῖν μέρος ἐν ἀριθμῷ τῶν μαρτύρων 
ἐν τῷ ποτηρίῳ τοῦ Χριστοῦ σου εἰς ἀνάστασιν ζωῆς 
αἰωνίου ψυχῆς τε καὶ σώματος ἐν ἀφθαρσίᾳ πνεύ- 
ματος ἁγίου: ἐν οἷς προσδεχθείην ἐνώπιόν σου ὃ 
σήμερον ἐν θυσίᾳ πίονι καὶ προσδεκτῇ, καθὼς 
προητοίμασας, προφανερώσας καὶ πληρώσας ὃ 
ἀψευδὴς καὶ ἀληθινὸς θεός. διὰ τοῦτο καὶ περὶ ὃ 
πάντων σὲ αἰνῶ, σὲ εὐλογῶ, σὲ δοξάζω διὰ τοῦ. 
αἰωνίου ἀρχιερέως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ ἀγαπητοῦ, 
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ἘΟΟΙΜΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΙΝ. χν. 920-89 

15. Πδῖν ουβέοπι, ἴῃ δϑϑ βεϊηρ δὲ {η15. Νὸνν σπθη ἐπ6 
ἤγβ νγὰβ γεν Πα ραυὺ οἱ 811] ἢϊ5 οἱοίδβ, δπᾷ Ἰοοβεπϑᾶ 
Ὠἰβ σίγα]α ἀπα ἐγϊβα 4180 ἕο ἔδκε οἱ Ηἰβ 5ῃοθβ, ἃ ὑπίηρ 
ἢ γγᾶβ ποὺ πι86α ἰο ἀοίηρ', θδοδιιβα βοὴ οὔ ἐπα ἔα ὉΠ] 
γγὰ5 Δἰνγαγβ Ζεϑίοιβ, νυ οἢ οὗ ἐῃθια ταϊρηξ ἐπα τηοτα 
αὐΐοκὶν ἕουο ἢΐβ θ65ῃ. ΕὸῸΣ ἢ δα Ῥϑβεὴ ἐγτεαϊθα 
γΊ ἢ 41} γαϑρθοῦ θθοϑαβα οὗ 5 ΠΟΡ]6 116, Ἔνθ Ῥεΐοσγε 

 Πΐ8 οἷα ἂρ. Ἰτητηθαϊαξεῖν, ἐμευθίουθ, μῈ νγὰβ ξαϑιθπϑα 
ἴο πα ᾿πϑίγατηθηΐθ συ 0 δα ὈΘθη ργερατϑᾶ ἴον ἐπ6 
ἤτθ, θα με η ἔμεν ψεῦα ροίΐηρ' ἕο ηδ1]} ἢΐγτη ἃ5. νγῈ]]} 
δ 5814 : “1δᾶνα πὴ ἔπ5, ἔογ Ηδ ψῆο ρῖνες τὴ8 
Ῥονγαι ἕο δπᾶάσγα ἐπ ἤγο, ψ}1}] σταηῦ τὴθ ἴο γεπηδίη ἴῃ 
πε ἤδυημθβ ππτηονοα ὄνεπ ἱπουΐ {Π6 βθουτ ἐγ γοὰ 
Ὑ}1} σῖνα ὈΥ ἐπε παῖ]. 850 ἔπαυ αἰᾷ ποὲ ἢ81] Πΐτη, 
θαΐ Ροιυπᾶ Πίπη, ἀπ Πα ραυὺ Πῖ5 Βδηᾶβ θθῃϊηα Πΐτη ἀπ 
γγὰβ θουπα, 85 ἃ ΠΟΌΪ6 τάχ ὑπαὺ ἰ5 οἴεσγθα ουὐ οὗ ἃ 
ϑυεδαὺ ἤοοϊς 85. ἃ ψγῆοϊα θυτπὺ οἤεσυϊπρ δοοθρίδθ!α ἕο 
ΑἸτϊρηΐν αοα ; πᾶ πε 5814 “Ὁ Βαΐμου οἵ τῃν 
Ρεϊονβα δηᾶ Ρ]βθββθεα Οἢ1]4, Ψ9ε6ϑὺ5 ΟἸγῖβυ, βπυοιρἢ. 
ΠΟΤ γγα Πᾶνε τϑοοϊνοα []] Κπον]εᾶρα οὗ {πε6, ἐμα 
Οοᾶ οὗ Δηρε]5 δῃᾶ ρονϑῖβ, ἀπᾶ οἵ 41] οὐβαίίομ, δπα οὗ 
πη6 ψΠΟ]6 ἔδπν οἵ ἐπε τἱρηΐθοιβ, ψῆο ᾿νε θαΐουα 
η66} 1 01655 ἔῆθε, ἐπαὺ που Παβὺ σγαηϊθα τὴθ 18 
ἄδὺ ἀπά ποῦν, ἐπαῦ 1 τηδὺ 5Π8 76, διηομηρ' [ῃ 6 ΠυΙΏΌΘΥ 
οἵ ἴδ τηδυῦγυβ, ἴῃ ὑπ οὰρ οὗ ἔν ΟΠἢυϊδύ, ἔογ {ῃ8 
Ἐδοϑυττθοίίου ἴο δνευϊαβεϊηρ 116, θοΐῃ οἵ 5οὺ] δπὰ 
Ῥοᾶγ ἴῃ ἐπε ἱτητπουέα! γ οἵ πε Ηοὶν ϑριυδ. Απά 
τηδῦ ἴ, ἑο-ἄδγ, ΡῈ τϑοεϊνεα διηόπρ' ἔποπα Ροΐογα ΤΉ, 
ἃ5. 8. Υἱοἢ ἀπα δοοδρίδο]α βδουίῆςθ, δ8 Τποα, ῃ6 αοα 
ψ}}0 1165 ποΐ δηᾶ 15 ἐγσαῦῃ, Παϑῦ ργεραγθα βϑίουθῃδπά, 
ἃ πα 5ῃονπ ἰοτγίῃ, δηᾶ {161164. Εὸν ἐπ|5 τθάθοη 1 
αἶθο Ῥγαῖβε ΤΉΘα ἔν 411 ἐπίπιρβ, 1 1655 ΤΉΘο, 1 ρ]ου 

ΤΠ66. ἐπτουρη ἐπα δνουϊαθύϊηρ ἀπ Πθανθηὶν Βίρἢ 
Ρυϊοδόὶ, 96βθι5 ΟΠ γῖβὲ, ὑῃγ θεϊονοά ΟΠΠ4, ἐῃγοιρη 
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σου παιδός, δι᾿ οὗ σοι σὺν αὐτῷ ἐν πνεύματι ἁγίῳ 
δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς τοὺς μέλλοντας αἰῶνας, ἀμήν. 
ἀναπέμψαντος δὲ αὐτοῦ τὸ ἀμὴν καὶ πληρώσαντος 3 
τὴν προσευχήν, οἱ τοῦ πυρὸς ἄνθρωποι ἐξῆψαν τὸ 
πῦρ, μεγάλης δὲ ἐκλαμψάσης φλογὸς θαῦμα εἴδομεν 
οἷς ἰδεῖν ἐδόθη, οἵ καὶ ἐτηρήθησαν εἰς τὸ ἀν- 
αγγεῖλαι τοῖς λοιποῖς τὰ γενόμενα. τὸ γὰρ πῦρ 3 
καμάρας εἶδος ποιῆσαν ὥσπερ ὀθόνης πλοίου ὑπὸ 
πνεύματος πληρουμένης, κύκλῳ περιετείχισε τὸ 
σῶμα τοῦ μάρτυρος, καὶ ἣν μέσον οὐχ ὡς σὰρξ 
καιομένη, ἀλλ᾽ ὡς “χρυσὸς καὶ ἄργυρος ἐν καμίνῳ 
πυρούμενος" καὶ γὰρ εὐωδίας τοσαύτης ἄντε λαβό- 
μεθα ὡς λιβανωτοῦ πνέοντος ἢ ἄλλου τινὸς τῶν 
τιμίων ἀρωμάτων. πέρας γοῦν ἰδόντες οἱ ἄνομοι 8 
μὴ δυνάμενον τὸ σῶμα ὑπὸ τοῦ πυρὸς δαπανηθῆναι, 
ἐκέλευσαν προσελθόντα αὐτῷ κομφέκτορα παρα- 
βῦσαι ξίφος, καὶ τοῦτο ποιήσαντος, ἐξῆλθεν πλῆθος 3 
αἵματος, ὥστε κατασβέσαι τὸ πῦρ καὶ θαυμάσαι 
πάντα τὸν ὄχλον εἰ τοσαύτη τις διαφορὰ μεταξὺ 
τῶν τε ἀπίστων καὶ τῶν ἐκλεκτῶν: ὧν εἷς καὶ 
οὗτος γέγονεν ὃ θαυμασιώτατος ἐν τοῖς καθ᾽ ἡμᾶς 
χρόνοις διδάσκαλος ἀποστολικὸς καὶ προφητικὸς 
γενόμενος ἐπίσκοπος τῆς ἐν Σμύρνῃ καθολικῆς 
ἐκκλησίας" πᾶν γὰρ ῥῆμα ὃ ἀφῆκεν ἐκ τοῦ στόματος 
αὐτοῦ, καὶ ἐτελειώθη καὶ τελειωθήσεται. 
“Ὁ δὲ ἀντίζηλος καὶ βάσκανος πονηρός, ὁ 4 ἢ νηρό 

ἀντικείμενος τῷ γένει τῶν δικαίων, ἰδὼν τὸ 
μέγεθος αὐτοῦ τῆς μαρτυρίας καὶ τὴν ἀπ᾽ ἀρχῆς 
ἀνεπίληπτον πολιτείαν ἐστεφανωμένον τε τὸν τῆς 
ἀφθαρσίας στέφανον καὶ βραβεῖον ἀναντίρρητον 
ἀπενηνεγμένον, ἐπετήδευσεν ὡς μηδὲ τὸ σωμάτιον ᾿ 
αὐτοῦ ὑφ᾽ ἡμῶν ληφθείη, καίπερ πολλῶν ἐπι- 
3δ4 
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ὙγΒΟπΣ 6 οοΥΥ ἰο ΤΠθα τ Ηΐτ ἀπα ἐπε ΗΟΙῪ 
5ρισῦ, θοδἢ ποὺ ἃπα ον ὑπ6 ἀρϑθ ἐπδῦ δύθ ἕο φουηδ, 
Ατἴηθη. Νον ψΠδη 6 Βαά υὐϊεγτεα Πἰς Ατηδη δηᾷ 
βηΙΒη6α Πῖ5 Ῥγαγϑι, πε τχθῃ ἴῃ μαῦρα οὗ ἐπε ἔτα 11 
1, δῃα ἃ συϑαὺῦ ἥδιηβ Ὀ]αζεα ἃρ δηα νγε, ἕο μοι ἰΐ 
γγἃ8 σἼνΘη ἴο 566, 58} ἃ τῆν]. Απᾶ νὰ μᾶνε θθθῃ 
Ῥγδβουνϑα ἴο τερουῦ ἕο οὔμοιβ ψῇῃδαΐ θε 6]. Ἐὸν {π6 
ἤχα τηδᾶβ [πΠ6 κοπθ85 οὗ ἃ τόοόσῃ, {κὸ ἐῃε 881} οὗ 

γΕ556] Π]16α νυ ἱτἢ πα, πα βυστουηαβα {πΠ6 θοάγ οἵ 
1Π6 τηδυέυτ ἃ5 τ δ ἃ γγ811, ἀπ μ6 νγὰβ τὶ ηΐῃ 1ὲ ποὶ 
85 θυγηΐηρ' ἤ65}, θαΐ δ5 ρο] δηά βου Βείηρ τεβποα 
ἴῃ ἃ ἔχγμαοθ. Απᾶ νὰ ρεγοοϊνθα βιο ἢ ἃ ἔταργαπὺ 
8116}1 ὁ5 6 βοθηῦ οἵ ἴποθῆβα οὐ᾽ οὔῃδὺ Θοβίυ βρίςεβ. 
Αὐ Ἰϑηρίῃ ἐπα Ἰανν]885 τηθη, βθείηρ' ἐμαῦ ἢΐ5. Ροάγ 
οου]α ποῦ θῈ οοπβιυτηθα θγ π6 ἔγβ, δσουισηδηθαᾶ δ 
ΘΧΘΟΌ ΙΟΠΟΥ ἕο σῸ ὉΡ 8πα βἴβ Πΐτη στ ἃ ἀδρΡοΥ, 
δηα ψῃθη Πα αἰά ἐπῖ5, ἔμεσα οαῖὴθ οαξ τῦοῇ Ὀ]οοᾶ, 
80 ἐπαῦ {πΠ6 ἔγτε νγὰβ απ θη Π 64, δπα 411] ἐπ ογτονὰ 
τ ΔΥν 6116 ὑπαὶ ἐπουα γα σθ ἢ ἃ ἀϊβδγθποθ θούνθθη 
Π6 ἀπ 6 ]!Θνοὺβ δηα ἰῃς6 οἰθοῖ. Απά οὔ {Π6 εἱδοῦ νγὰβ 
ἢδ ἱπαβϑα οπβ, ἔπ8 ψοπάθυ ἢ] πχαγέγυ, ΡΟ οδυΡ, 80 

ἴῃ οὐ ἀδΥ8 νγὰβ 8 δροβίο!ο 8ηα ρτορῃδιϊς ἔθϑοηου, 
ὈΙΒΠΟΡ οἵ [Π6 Οδέμο!ο ΟΠ ΌγΟ ἴῃ ϑτάγυπα. ἘῸΣ Ἔν ΟΥῪ 

ΟΜΜΟΤα ὙΠΟ 6 υὐΐετοα ΦτΌτὰ Πΐ8. τηουδῃ Ῥοΐῃ νγᾶβ 
{16Π]16α ἀπᾶ ψ}11] θῈ {Ὁ1Π1164. 

Βαυΐ {πε 1δδίουβ ἃπα δηνίοιιβ ον] ομα ψΠη0 γαϑἱβἐβ 
{πὸ ἔδυηῖν οὗ {πὸ τἱσῃΐθουβ, θη Πς βὰν {Π6 σγοαῦς- 
Π655 οἵ Π΄ΐβ ταδυύγγάοτση, δηα ῃΐ5 Ὁ] υη 61655 οασ  Υ ἔΓΌΓα 

ἴῃς Ὀερίππίηρ, ἀπα ἐπαὺ με νγὰβ οσονπθα τἱτἢ ἐπα 
οὐονιι οἵ ἱτητηου αν, ἀπα Πα οαιτθα οὔ᾽ {Π6 υπ- 
ΒΡΘΔΙΚΔΌ]6 ῥυῖΖσε, ἕοοῖς οἂγα ὑπαῦ ποῦ ὄνθῃ Πὶθ ῬΟΟΥ 
Ῥοαγ 5ῃοια θῈ ἴδκεῃ ἃνγαὺ ὈΥ ὕ5, ὑπουρ ἢ την 
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θυμούντων τοῦτο ποιῆσαι καὶ κοινωνῆσαι τῷ ἁγίῳ 
αὐτοῦ σαρκίῳ. ὑπέβαλον γοῦν τινες Νικήτην, τὸν ̓  

- « ΄ὔ ΄ὔ 3 Α »ν ᾽ -“ 

τοῦ ᾿Ηρῴδου πατέρα, ἀδελφὸν δ᾽ ΓΆλκης, ἐντυχεῖν 
τῷ ἡγεμόνι ὥστε μὴ δοῦναι αὐτοῦ τὸ σῶμα, 
“μή, φησίν, "ἀφέντες τὸν ἐσταυρωμένον, τοῦτον 
Ν ,ὔ ᾽ ν “ ε ΄ 

ἄρξωνται σέβειν. καὶ ταῦτα εἶπον ὑποβαλόντων 
καὶ ἐνισχυσάντων τῶν ᾿Ιουδαίων" οἱ καὶ ἐτήρησαν 
μελλόντων ἡμῶν ἐκ τοῦ πυρὸς αὐτὸν λαμβάνειν, 
ἀγνοοῦντες ὅτι οὔτε τὸν Χριστόν ποτε καταλιπεῖν 
δυνησόμεθα, τὸν ὑπὲρ τῆς τοῦ παντὸς κόσμου τῶν 
σῳζομένων σωτηρίας παθόντα, οὔτε ἕτερόν τινα 
σέβειν. τοῦτον μὲν γὰρ υἱὸν ὄντα τοῦ θεοῦ προσ-- 

“- ᾿] κυνοῦμεν, τοὺς δὲ μάρτυρας ὡς μαθητὰς καὶ 
“ “- 55] ͵ 

μιμητὰς τοῦ κυρίου ἀγαπῶμεν ἀξίως ἕνεκα εὐνοίας 
3 ͵ὔ “ ᾿ }] ν᾿ ’ ," ἀνυπερβλήτου τῆς εἰς τὸν ἴδιον βασιλέα καὶ 

« “ 

διδάσκαλον: ὧν γένοιτο καὶ ἡμᾶς συγκοινωνούς 
τε καὶ συμμαθητὰς γενέσθαι. ἰδὼν οὖν ὁ ἕκατοντ- 

“-“ , 

ἄρχης τὴν τῶν ᾿Ιουδαίων γενομένην φιλονεικίαν, 
εὶς αὐτὸν ἐν μέσῳ, ὡς ἔθος αὐτοῖς, ἔκαυσεν, 

οὕτως τε ἡμεῖς ὕστερον ἀνελόμενοι τὰ τιμιώτερα 
λίθων πολυτελῶν καὶ δοκιμώτερα ὑπὲρ χρυσίον 
ΕΣ “ ᾽ “ 3 ,ὔ ΄ Α 3 ,’ὔ 

ὀστᾶ αὐτοῦ ἀπεθέμεθα ὅπου καὶ ἀκόλουθον ἦν. 
ἔνθα, ὡς δυνατόν, ἡμῖν συναγομένοις ἐν ἀγαλλιάσει “ 
καὶ χαρᾷ παρέξει ὃ κύριος ἐπιτελεῖν τὴν τοῦ 
μαρτυρίου αὐτοῦ ἡμέραν γενέθλιον εἴς τε τὴν τῶν 
προηθληκότων μνήμην καὶ τῶν μελλόντων ἄσκησίν 
τε καὶ ἑτοιμασίαν. τοιαῦτα τὰ κατὰ τὸν μακάριον « 

΄ὔ Ἁ - 3 Ἁ , ’ Πολύκαρπον: σὺν τοῖς ἀπὸ Φιλαδελφείας δωδέ- 
᾿ κάτου ἐν Σμύρνῃ μαρτυρήσαντος, [ὃς] μόνος ὑπὸ 

- ι 

πάντων μᾶλλον μνημονεύεται, ὡς καὶ ὑπὸ τῶν. 
ἐθνῶν ἐν παντὶ τόπῳ λαλεῖσθαι. 

"" Τὰ μὲν δὴ κατὰ τὸν θαυμάσιον καὶ ἀποστολικὸν 4 
850 



ἘΟΘΟΙΙΕΒΙΑΒΘΤΙΟΑΙ, ἨΗΙΒΤΟΒΥ, ΙΝ. χν. 40-46 

αἀεβιγεα ἴο ἀο 80, ἀπά ἴο πᾶνε [6] ον ῃΐρ ψ τ Πΐβ 
μον ἤδβηῃ. Ἱπαογοίουα μα ραὺ ἔουννατα Νικοῖδβ, ὑπῸ 
ἔαϊμου οἵ Ηδγοά, ἀπά {πὸ Ῥσγούμοσ οἵ ΑἸοςθ, ἴο δῖ ἐπε 
Οονεύμποῦ ποὺ ἴο οίνε ἢῖ5 Ὀοάγ, ᾿[6ϑἰ,᾽ ἢ6 58]α, 
“ΤΠ6νῪ ἰθανα ὑπ6 οὐποίβοα οπα ἀηα Ὀαρίη ἕο ψουβῃῖρ 
ὑΠ|5 ταδη. Απα {Π6Υ 5816 ἐπῖ8 ουίπρ το {πΠ6 βυρρεβ- 
ὑϊοπθ πα ργϑϑϑασα οὗ ὑπὸ 968, ΠΟ, αἷδὸ νναϊοποα 
γΠῈη γα ψεῦα σοΐηρ ἴο ἔδκε 1Ὁ ἔγτομι ἐπε ἤγθ, ἔου 
ἔμπα ἄο ποῦ Κπονν ὑμαῦ γγε 5}8}} ποὺ Ἔνεὺ θῈ 80]6 
οἰπον ἴο αἀραπάοῃ (νυ ϊθί, πὸ ϑυἴογεα ἴον {πΠ6 5]νὰ- 
ὑΐοη οἵ ἔῃοϑα ψῆο δῖὲ θεΐηρ' βανϑᾶ ἴῃ {π6 ψΠ0]6 νγου]ά, 
ΟΥ ἴο ὙγΟΥΒ ΠΡ ΔΠΥ οὐμου. ΕῸΥ Πίστη ν)χὲ ουΒ ΠΡ 85 {Π6 
500) οὗ αοα, Ὀαὺ [Π6 τηϑυῦγυβ νγα Ἰονα 85 αἰβοῖρ]6β πα 

 πηϊξαΐουβ οὗ ἐπε 1 οτὰ ; ἀπά τἱρηῦν, θθοαιβα οὗἉ ὑμεῖγν 
ὈΠΒΌΓΡΑΒ5ΔΌ]6 αἰεοίίζοι ἐονγαγαὰ ὑπεῖν οὐ Κίηρ ἀπ 
Τδδομου, Οοάα ργαπὺ ὑπαὺ νγε ἴοο τηδύ 6 ὑπεὶν οοση- 
Ῥϑηΐοηβ ἃπα ἔ]]ον-αἸβοῖρ]θβ. μα α ὑμεγεΐοτα {π8 
οοηὐασίοι ϑανν ὑπ6 οοπύθη ουβηθββ οδυβεα ὈΥ ὑπ6 
ψενβ, Β6 ρυὺ {πε Ῥοαγ ἴῃ ὑπὸ τηϊάϑῦ, ἃ85. νγὰβ ὑΠ6Ὶ1 
οὐδίοτα, αηα Ὀυγπὺ ἰ. ΤΗὰ5 ψε, δὖ 1αϑὺ, ὕοοκ ἋΡ Πῖ5 
Ῥοπ65, τηοσῈ Ργεοΐουβ πᾶ Ῥγθοίοιιβ βίοπθϑ, ἃπα ἤΠΟΥ 
τῃδη ρσο]ά, δπᾶ ραὺ ἔπϑοιὰ σῃοτα Ὁ νψγὰ5 ταθοὺ. ἽΠοσα 
τῆς Γιογᾷ Ψ1Π ρουυαϊῦ τ5. ἴο οοσια ἱορεῖμου δοοουαϊηρ 
ἴο Οὔὐ' ῬονΟΥ ἴῃ ρ]δάπθββ πα 1ο0γ, ἃπᾶ σα] γαῖα ὑπ 6 
ὈἰσμάδΥ οὗ Πἷ5 τηγίγγάουα, θοῦ 'π τα θυλουυ οἵ [ΠΟ 6 
ὙΠῸ Πᾶνα δἰγεδαν οοπἰεϑίβά, ἀπά ἔου {π6 ρυδοίϊοβ δπὰ 
ἐγαϊηίηρ οὗ ΠΠο86 Πο56 ἕαδε Ὁ 581} 086. ϑυοῃ νγὰ5 1ῃ 8 
Ἰοὺ οὗ π6 Ὀ]εββεα Ῥοϊγοασρ, ψγῆο ὑπουρῃ ἢ νγ88, 
τορσεῦμεν τὶ ἰῃοβα ἔγοια ῬΒΠΔαοΙρΗΐα, ὑπ 6 ὑνθιῃ 
ΤΛΔΥΥΥ ἴῃ ΚΒτηγγπα, 18. ΔΙΟΠ 6. Ἔβρθοία ΠΥ τϑιθιρουθα 
ΒΥ 8}}, 50 ἐπμαῦ ἢ 15 βροῖκεπ οὗ ἴῃ δβνευῪ ρῖδοθ, ἐνδεῖ 

ὈΥ {πε μϑαΐμθη. 
ΤῊΐ5 ρτθαῦ ἐπα νψγχ88 νοπομβαΐοα τὸ {π6 116 οὗ {Π68 
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Πολύκαρπον τοιούτου κατηξίωτο τέλους, τῶν 
κατὰ τὴν Σμυρναίων ἐκκλησίαν ἀδελφῶν τὴν 
ἱστορίαν ἐν ἣ δεδηλώκαμεν αὐτῶν ἐπιστολῇ κατα- 
τεθειμένων: ἐν τῇ αὐτῇ δὲ περὶ αὐτοῦ γραφῇ καὶ 
ἄλλα μαρτύρια συνῆπτο κατὰ τὴν αὐτὴν Σμύρναν 
πεπραγμένα ὑπὸ τὴν αὐτὴν περίοδον τοῦ χρόνου 
τῆς τοῦ ἸΪολυκάρπου μαρτυρίας, μεθ᾽ ὧν καὶ 
Μητρόδωρος τῆς κατὰ Μαρκίωνα πλάνης πρε- 
σβύτερος δὴ εἶναι δοκῶν πυρὶ παραδοθεὶς ἀνήρηται. 
τῶν γε μὴν τότε περιβόητος μάρτυς εἷς τις ἐγνω- 
ρίζετο ἸΠιόνιος- οὗ τὰς κατὰ μέρος ὁμολογίας τὴν 
τε τοῦ λόγου παρρησίαν καὶ τὰς ὑπὲρ τῆς πίστεως 
ἐπὶ τοῦ δήμου καὶ τῶν ἀρχόντων ἀπολογίας 
διδασκαλικάς τε δημηγορίας καὶ ἔτι τὰς πρὸς 
τοὺς ὑποπεπτωκότας τῷ κατὰ τὸν διωγμὸν πει- 
ρασμῷ δεξιώσεις παραμυθίας τε ἃς ἐπὶ τῆς 
εἱρκτῆς τοῖς παρ᾽ αὐτὸν εἰσαφικνουμένοις ἀδελφοῖς 
παρετίθετο, ἅς τε ἐπὶ τούτοις ὑπέμεινεν βασάνους, 
καὶ τὰς ἐπὶ ταύταις ἀλγηδόνας καθηλώσεις τε καὶ 
τὴν ἐπὶ τῆς πυρᾶς καρτερίαν τήν τε ἐφ᾽ ἅπασιν 
τοῖς παραδόξοις αὐτοῦ τελευτὴν πληρέστατα τῆς 
περὶ αὐτοῦ γραφῆς περιεχούσης, τοὺς οἷς φίλον 
ἐπὶ ταύτην ἀναπέμψομεν τοῖς τῶν ἀρχαίων συν- 
αχθεῖσιν ἡμῖν μαρτυρίοις ἐντεταγμένην. ἑξῆς δὲ 
καὶ ἄλλων ἐν Περγάμῳ πόλει τῆς ᾿Ασίας ὑπο- 
μνήματα μεμαρτυρηκότων φέρεται, Κάρπου καὶ 
Παπύλου καὶ γυναικὸς ᾿Αγαθονίκης, μετὰ πλείστας 
καὶ διαπρεπεῖς ὁμολογίας ἐπιδόξως τετελειωμένων. 

ΧΥῚ. Κατὰ τούτους δὲ καὶ ὁ μικρῷ πρόσθεν ἡμῖν 
δηλωθεὶς ᾿Ιουστῖνος δεύτερον ὑπὲρ τῶν καθ᾽ ἡμᾶς 
δογμάτων βιβλίον ἀναδοὺς τοῖς δεδηλωμένοις 
ἄρχουσιν, θείῳ κατακοσμεῖται μαρτυρίῳ, φιλοσόφου 
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ἘΟΓΙΕΒ. ΗΙΒΤΟΒΥ, ΙΝ. χν. 46--χνι. 1 

τ ΔΊ  6]]οτ5 ἀπ ἀροβίο]ς ῬΟΙγοδΙΡ, δ8 ὑπ6 ΟΠ ἰβυϊδηβ 
οὗ πε ὀμυτοι αὖ ϑυηγτμα πᾶνε σίνθη {Π6 βϑἴουυ ἴῃ 
ὑμεῖν Ἰούθου σμΐο γα πᾶνε αποϊεα. Ι͂ἢ {πὸ βϑῖὴδ 
ἀοουτησηῦ οοποουηΐπρ Ἠΐτη ΟΥ̓ΠΟΙ τηδυ γγοπηβ ΔΥῸ 
ΔΡΡεμαθα ψ ῃοἢ τοοῖς ΡΪδος ἰπ {π6 βᾶτηθ ϑὅτωγυμα δ 
ἴῃ βᾶγὴθ ἔΐπηθ 85 ὅπ6 τηδυύγγάοτα οἵ Ῥοϊγοδυρ, δπᾶ 
διηοπρ᾽ ποτα ΝΜ εἰγοάουτβ, γγΠ0 5θθυὴβ ἰο αν θβθὲπ ἃ 
Ῥγεβργύου οὗ πΠῸ Μαγοίοηϊδε οὐτου, νγγὰ8 σίνεη ἴο {π6 
ἤτε δῃᾶ ραὺ ἰο ἀθαῖῃ. Α ἔατηουβ ταδυῦνυ οὐ {ποβ6 δὲ 
ἐπαῦ ὑἶταθ νγὰβ Ῥίοηΐαβ. ΤῊ ἀοουμηθπῦ ΘΟΠΟΘΥ Πρ 
Ἠΐτα ρσίνεβ ἃ {Ὁ}] δοοοιηὺ οὗἉ Πβ5 5ρϑοῖδὶ οοηβεββίομ, Πῖ8 
Ῥο]άπ685 οἵ βρεθοῆ, [ῃς ἰηϑίσαοεῖναε ἀρο]ορίθβ ἔου Π6 
ξαϊτῃ δα ρορυϊαν δἀάγθβθεβ θθΐοσε ὑπΠ6 ρβορὶς δπᾶ 
τηδρ᾽ϑίγαῖθθ, ἃ5. Ὑ76}1} ἂἃ5. ὑπ6 οογγθοϊίοι δπα οοτηξοτυΐ 
ἴο ὕποβα πὸ πᾶ ϑιυοουτηροα ἴο ἐεπυρίαϊίοπ ἴῃ {Π6 
Ῥοιβεουϊίοι, νγῃ]0ἢ) Πα δα τ ββεα ἀυτίηρ' Πΐδ ᾿τηρυῖβοι- 
τησπὺ ἴο πε Ὀγεῖγεη ψγηο νἱϑιϊβα Πίτη, ἴῃ δααϊοη ἴο 

ὑπῖ5 τῃ6 ἑογίατεβ το μ6 ἀπάευνεπὺ, δἀ δα ἴο ρῥϑίῃ, 
πὶ] ηρ', Π6 ἐπάυτγίηρ οὗ ἔπε ἥστης, ἀπά, αἴϑευ 411 Ὠϊ5 

τηϑΥν 6 ]]ου5 ἀεεθᾶβ, ῃἰ ἀθαίῃ ; δπᾶ ἴο ἴὃ ψε ψ1}} γϑ θυ 

ὅποβ6 ᾿πἰογοβϑιβα, ἔον 1 15 ἱποϊα δα ἴῃ {πα τυ υτουηβ 
οὗ ἔπε δποίεπίβ οο]δοίθα ὈΥ 5.1 ὙΠαΥα ἃγα 8150 
τηθυηοῖτβ δχίδηὺ οὗ οὔμουβ 0 γε 6 τη γτϑα ἴῃ {Π6 
οἷὖγ οὗ Ῥευρδϊηομ ἴῃ Αβία, Οαυρυβ πα Ῥδρυ]δ5, δπα ἃ 
ψοιηδη, Αραϊποπίοα, ψῃοῸ αἰδα Δ[ΓοΥ την β)᾽ουίουβ 

οΟΠ οβϑίοηβ. 
ΧΥῚΙ. Τὰ ἐμεὶσ τἶἰταθ ἴοο {π5ὑϊ}π|2 οτὰ γα τηθηὐοηδα 

ἃ ᾿ἰπ|16 φαυ]ον, αὔνον ἀο]νουίηρ ἴοὸ {Π6 σπ]θῪ8. τηθη- 
οηοα ἃ βεοοπᾷ Ῥοοῖς ἱπ θ6 4} οἵὗἨ οὔὐῦ ορί πίοῃβ, νγὰβ 
αἀογποά 1} ἀϊνίπο ταατίγγάοτη θη Π6 ΡΠΠ]ΟΒΟΡΠΘΥ 

1 366 [πἰτοἀποίίοη, Ρρ. 11, 11. ὅ. 866 [πἰτοαποίίοπ, ΡΡ. ]. 11. 
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ΒΌΒΕΒΙΒ 
΄ Α Λ 3 Φ “ “-“ Κρήσκεντος (τὸν φερώνυμον ὃ οὗτος τῇ Κυνικῇ 

προσηγορίᾳ βίον τε καὶ τρόπον ἐζήλου) τὴν ἐπι- 
βουλὴν αὐτῷ καττύσαντος, ἐπειδὴ πλεονάκις ἐν 
διαλόγοις ἀκροατῶν παρόντων εὐθύνας αὐτόν, 

, ͵ὔ “ π κ εΣ ’, 3 ΄ 

τὰ νικητήρια τελευτῶν ἧς ἐπρέσβευεν ἀληθείας 
διὰ τοῦ μαρτυρίου τοῦ κατ᾽ αὐτὸν ἀνεδήσατο. 

Τοῦτο δὲ καὶ αὐτὸς ὁ ταῖς ἀληθείαις φιλο- 9 
σοφώτατος ἐν τῇ δεδηλωμένῃ ἀπολογίᾳ σαφῶς 
οὕτως, ὥσπερ οὖν καὶ ἔμελλεν ὅσον οὔπω περὶ 
αὐτὸν συμβήσεσθαι, προλαβὼν ἀποσημαίνει τού- 

Τυδίη, ἄροῖ. τοῖς τοῖς ῥήμασιν. “᾿κἀγὼ οὖν προσδοκῶ ὑπό ὃ 
“- “ Α 

Ολτοὶ. τινος τῶν ὠνομασμένων ἐπιβουλευθῆναι καὶ ξύλῳ 
Ῥαβοῖι. 482 εν Ἐν ἐντιναγῆναι ἢ κἂν ὑπὸ Κρήσκεντος τοῦ ἀφιλο- 
ΎΨ, 

σόφου καὶ φιλοκόμπου" οὐ γὰρ Φιλόσοφον εἰπεῖν 
ἄξιον τὸν ἄνδρα, ὃς γε περὶ ὧν μὴ ἐπίσταται, 
δημοσίᾳ. καταμαρτυρεῖ ὡς ἀθέων καὶ ἀσεβῶν 
Χριστιανῶν ὄντων, πρὸς χάριν καὶ ἡδονὴν. τῶν 
πολλῶν τῶν πεπλανημένων͵ τοῦτο πράττων. εἴτε 4 
γὰρ μὴ ἐντυχὼν τοῖς τοῦ “Χριστοῦ διδάγμασιν 
κατατρέχει ἡμῶν, παμπόνηρός ἐστιν καὶ ἰδιωτῶν 
πολὺ χείρων, οἱ φυλάττονται πολλάκις περὶ ὧν 
οὐκ ἐπίστανται, διαλέγεσθαι καὶ ψευδομαρτυρεῖν" 
καὶ εἰ ἐντυχὼν μὴ συνῆκεν τὸ ἐν αὐτοῖς μεγαλεῖον 
ἢ συνεὶς πρὸς τὸ μὴ ὑποπτευθῆναι τοιοῦτος ταῦτα 
ποιεῖ, πολὺ “μάλλον ἀγεννὴς καὶ παμπόνηρος, 
ἰδιωτικῆς καὶ ἀλόγου δόξης καὶ φόβου ἐλάττων 
ὦν. καὶ γὰρ προθέντα με καὶ ἐρωτήσαντα αὐτὸν ὅ 
ἐρωτήσεις τινὰς τοιαύτας, μαθεῖν καὶ ἐλέγξαι 
Ψ 3 “- εἶ ϑ νῇ γὼ. ἡ « “ Α Οἴμοι. ῳ ὅτι , ἀληθῶς μηδὲν ἐπίσταται, εἰδέναι ὑμᾶς βούλομαι, 

10.485,7 Καὶ ὅτι ἀληθῆ λέγω, εἰ μὴ ἀνηνέχθησαν ὑμῖν αἵ 
κοινωνίαι τῶν λόγων, ἕτοιμος καὶ ἐφ᾽ ὑμῶν 
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ἘΘΟΙΜΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ἨΙΒΤΟΆΒΥ, ΙΝ. χνι. 1-- 

Οὐδβόθηβ, Ψ1Π0 βίγονβ ἴῃ 16 δῃηᾷ θεμανίουν ἴο β΄ 
ΟΠῸ Πϑιη6 οὗ ογπίο νΐοἢ} ἢῈ Ῥοτο, ἰπδυϊραϊδα πε ρ]οὺ 

ἀραϊηδὺ Πΐπη, ἴον «θὰ Παά οἴζεη ἀοίδαϊεα Πΐπη ἴῃ 
ἀοθθαῖε ἴπ {Π6 ρυεβεποα οὗ ἤθᾶγουβ, πα ἤπια} θουπα 
οἱ. Πίτηβ61} {Π6 ἐγορΐθβ οἵ νἱοΐουυ ὈΥ Πῖ5 τηδυ γγϑοτη 
ον ὅπ ὑγαΐῃ οὗ νη ΐοἢ Π6 νγὰβ δῃ διηθαββδάου. 

ΤῊϊ5 Πθ, γῆῸ τγὰβ ἱπ ἐγα [ἢ ἃ ΒΌΡΥΘΠῚ6 ῬΠΠ]ΟΒΟΡΠΘΥ, 
βεὶβ [Οὐ ἴῃ δάναποθ, ἴῃ ἐπε ἃθονο - τηθηὐοποᾶ 
ΑΡοΐοργ, 18ὺ ἃ5. οἸθαυ]ν ἃ5 ἴῃ ἔδοὺ ἰδ νγὰβ δἰτηοϑὺ δὖ 
ὉΠ606 ἴο ΒΑΡΡθη ἴο Πίπ), υϑίπρ' ἔπεθ6 ψψογᾶς: “1 ἴοο 
Ἐχρθοὺ ἴο ΡῈ ρὶοίϊεα ραϊπϑθὺ ὈΥ οπα οὗ ἵποβε ψῆο 
Βαανα Ῥθθη τηθηἰοπϑά, δπα ἴο 6 5ἰγεϊομοα οὐ ἐπα 
ΤΆΟΘΚ, ΟΥ Θγ ἢ ὈΥ Οταβοθηβ, ἐμαῦ Ἰονοὺ ποὺ οὗ σίβάογηῃ 
Ὀαΐ οἵ Βοδδεϊηρ;, ἔου 1Π6 ταδῃ 15 ποῦ νγουδῃγ ἴο θὲ οδ]δᾶ 
᾿ῬΗΠΟΒΟΡΗ συ ̓ βεείηρ ἐπαῦ π6 ῬΌΡΠ ον ἐδϑυϊῆθβ ἀρουὺΐ 
ψνμαὺ ἢ ἄοεβ ποὺ Κπον, ἰο {πε εἴδοῦ ὑπαὺ ὑπὸ ΟὨτί9- 
ὑἴδη5 ἃΥ6 αὐπεῖϑῦβ πα ἱτηρίοιυβ, ἃπα μ6 4065 ἐΠΐβ ἴο σδίῃ 
ὑῃ6 συδοβ δπα ρ]βαβισα οὗ {Π6 τηδὴν ψηΠ0 πᾶνε Ῥθ θη 
ἀδοοῖνεα. ΒῸΣ εἰσπμουῦ μ6 σοηίγτονουῖίβ 5 σψίτπουΐ 
αὐξοπαϊηρ' το {Π6 ἐδδοῃίηρϑ οἵ ΟΠ τ ἰϑῦ, δηᾷ 15 ἃ οοτηρ] εἰς 
γᾶ508] δῃηα ἔδυ σουβα ὑπδη {πΠ6 ἀπεαποείεά, πο οὔδει 
δνοϊα αἰβοιββίηρ δη6 οἰνίπρ' ἔα]56 ὑθϑο ον ἡ 5800- 
76οὐ οὗ ψῃΐοῃ μον πᾶνε πὸ Κπον]εᾶρε ; δῃᾷ 1 Π6 
ἢδ5 βυσ!εα ἀπ ἄοθβ ποὺ ππαἀουβίδπα {πῸ συθαῦμθβϑ 
ἴῃ ὕΠαυη, οὐ ἐποιρὴ Π6 ἀοεβ ππᾶαουβίδηα ἔπι 15 θᾶ56 
ΘΠΟῸΡῊ ἰο ἀο ψῇηδαὺ ἢς ἄοεβ ἴο ἀνοϊα βιιβρίοϊοη, ἢ6 15 
ΤΏΟΥΘ ἰρΉΟθ]6 ἃπα γὙάβοΆ}]ν, [Ὁ Π6 ϑιυσοοῦσηθθ ἴο 
ἱρπούδηῦ δ Πα ἸΠΥΘαθΟμΔ]6 ορί πίοι πα ἔδαῦ. ΕῸΓ 1 
νου] Πᾶγα γοὰ ἰὸ Κποὸν ὑπαῦ 1 ρυΐ ἔουννατα ἀπα 
Δϑὶςϑα Πΐτα οογξαΐῃ αποδϑίΐομβ οὐ {Π15 Κιπὰ ἴπ ογάου ἴοὸ 
Ππα ουὖὐ ἀπ ρύόνε ἐπαὺ ἢ6 γϑα]ν Κπονβ ποιῃίηρ ; 
δια ἴο 5ῃον ὑμαὺ 1 δ βρβακίπρ' ὑπ6 σαί, ἴῃ οα56 

{πε Ιηξοιτηδίϊοη ἃ5 ἴο ἐπθ διρυτηθηΐβ ψγὰ8 ποῖ 
ΟΡχουρῃῦ ἴο γοι, 1 δὴ ταν ἴο σοχημηιπίοαῦα {πῃ 6 
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Ταύίδῃη, "Ὁ. 
86, 26 

Ταύϊδη, Ῥ. 
20, 15.17 

Ταυίδη, Ρ. 
21, 1-6 

“Τ αδύϊη,, Αοϊ. 
2 ᾽᾿ 

ἘΠΒΈΕΒΙΓΞ 

κοινωνεῖν τῶν ἐρωτήσεων πάλιν: βασιλικὸν δ᾽ 
ἂν καὶ τοῦτο ἔργον εἴη. εἰ δὲ καὶ ἐγνώσθησαν! 
ὑμῖν αἱ ἐρωτήσεις μου καὶ αἱ ἐκείνου ἀποκρίσεις, 
φανερὸν ὑμῖν ἐστιν ὅτι οὐδὲν τῶν ἡμετέρων ἐπί- 
σταται" ἢ εἰ ἐπίσταται, διὰ τοὺς ἀκούοντας δὲ οὐ 
τολμᾷ λέγειν, ὡς πρότερον ἔφην, οὐ φιλόσοφος, 
ἀλλὰ φιλόδοξος ἁνὴρ δείκνυται, ὅς γε μηδὲ τὸ 
Σωκρατικόν, ἀξιέραστον ὄν, τιμᾷ. 
Ταῦτα μὲν οὖν ὃ ᾿Ιουστῖνος: ὅτι δὲ κατὰ τὴν᾽ 

αὐτοῦ πρόρρησιν πρὸς τοῦ Κρήσκεντος συσκευασθεὶς 
ἐτελειώθη, ΤἸατιανός, ἀνὴρ τὸν πρῶτον αὐτοῦ βίον 
σοφιστεύσας ἐν τοῖς ᾿ΒἙλλήνων μαθήμασι καὶ 
δόξαν οὐ σμικρὰν ἐν αὐτοῖς ἀπενηνεγμένος πλεῖστά 
τε ἐν συγγράμμασιν αὐτοῦ καταλιπὼν μνημεῖα, 
ἐν τῷ ἸΙρὸς “Ἕλληνας ἱστορεῖ, λέγων ὧδε" “καὶ 
ὁ θαυμασιώτατος ᾿Ιουστῖνος ὀρθῶς ἐξεφώνησεν 
ἐοικέναι τοὺς προειρημένους λῃσταῖς. εἶτ᾽ ἐπει- ὃ 
πών τινα περὶ τῶν φιλοσόφων, ἐπιλέγει ταῦτα" 
{{ Κ Γέ “ ες ᾽ ’ “ ἀλ ὄόλει ρήσκης γοῦν ὁ ἐννεοττεύσας τῇ μεγάλῃ π 
παιδεραστίᾳ μὲν πάντας ὑπερήνεγκεν, φιλαργυρίᾳ 
δὲ πάνυ προσεχὴς ἦν' θανάτου δὲ ὃ καταφρονεῖν 
συμβουλεύων οὕτως αὐτὸς ἐδεδίει τὸν θάνατον, 
ὡς καὶ ᾿Ιουστῖνον, καθάπερ μεγάλῳ κακῷ, τῷ 
θανάτῳ περιβαλεῖν πραγματεύσασθαι, διότι κηρύτ- 
των τὴν ἀλήθειαν λίχνους τοὺς φιλοσόφους καὶ 
ἀπατεῶνας συνήλεγχεν.᾽᾽ καὶ τὸ μὲν κατὰ Ἶου- 
στῖνον μαρτύριον τοιαύτην εἴληχεν αἰτίαν. 

ΧΨΠΙ. Ὃ δ᾽ αὐτὸς ἀνὴρ πρὸ τοῦ κατ᾽ αὐτὸν ἀγῶ- ἢ 
νος ἑτέρων πρὸ αὐτοῦ μαρτυρησάντων ἐν τῇ προτέρᾳ 
μνημονεύει ἀπολογίᾳ, χρησίμως τῇ ὑποθέσει καὶ 
ταῦτα ἱστορῶν" γράφει δὲ ὧδε" “γυνή τις συνεβίου ὃ 
ἀνδρὶ ἀκολασταίνοντι, ἀκολασταίνουσα καὶ αὐτὴ 
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ἘΘΟΙΕΞ. ΗἸΙΘΤΟΒῪ, ΙΨ. χυι. ὅ-. χνι. 2 

απδϑύϊοηβ ἀραὶτ θεἴοσο γοιι, πα ὑπἰ5 ψου]Ἱᾶ θα ἃ ἰαβὶς 
ψουῃν οὗ ἂπ Ἐχηραγοῦ. Βυὺ 1 τὰν ααδϑίϊομπβ ἀπά 5 
ΔΏΒΥΕΥΒ ἀΥ 6 Κπουγῆ ἴο γου, 1 15 ραΐπι ἐο γοι ὑπμαὺ Π6 
Κπονβ ποϊῃϊηρ οὗἩ οὔτ ροβίἐΐοῃ, οὐ, 1 μῈ ἀοεβ πον, 
065 ποὺ ἄδτε 98 Υ 50 ββοᾶιβε οὗ {Π6 ᾿ἰβίεπουβ, δηᾷ, 
ἃ5 1 ϑαϊα Ὀεΐουθ, 15 ργονεα ἴο 6 ἃ τῆϑῃ γγῆο Ιονεβ ποῖ 
νγβάοτα αὖ ταρυϊαϊίου ἀπ ἀοθβ ποὺ Ἔνδὴ Ποποῦν {Π6 
βδυΐηρ' οὗ Βοογαῖεβ, ουΐῃυ οὗ δῇεοίίοη 85 ἰὐ 15. 1 

50. 5805 «δ; δπᾶ ἐπαΐ, δοοογάϊηρ ἴο Πῖ5. οὐγῃ 
ῬΤΟΡΠΘοΥ, μΠ6 ψψὰβ οαυρῃΐ ὈΥ Οὐδβοθηβ ἂπᾶ βυβεγθᾶ 
τηδγύγγαοτη, Ταὐϊαπ, ἃ τῆδη ΨΠῸ ἴπ ΘΑΙΥ [Π{ νγὰβ 
ἐγαϊηθα ἴῃ ὑΠ6 ᾿θαυπίπρ' οὗ πῸὸὶ αυθεῖκθ πα σαϊπϑα 
δτθαὺ αἰδυϊποιοπ ἴῃ Ὁ πα Πᾶβ Ἰδοῦ τηδην ταοπι- 
τηθηΐβ οὗ Πίτηβ61} ἴῃ νυ! τηρ, παυγαῦθϑ ἃ5 [Ὁ] ονγβ ἰπ Πΐδ 
ἰγθαῖβε ραϊπδὺ {πῸ Οτδεῖκβ: “Απᾶ {πὸ ψοπάᾶσυ- 
ἘῸ] «Τπϑυΐῃ τἰρ υ]γ Θχοϊαϊτηθα ὑπαὺ ὑποβα τηθηὐοπθα 
8Υ6 ἴἰκ6 Ὀυῖραπαβ. ὙΤΠθη οοπὐϊπαΐπρ ρου ἐπα 
ῬΠΠΟΒορΡἤ υβ, ἢ6 ρυοοθβάβ : “᾿ὐθβοθηβ, ΠΟ Ἰυγ]οα ἱπ 
πὸ σγεδῦ οἷδγ, βΒυγραββϑα ἃ]] ἴῃ ἀππαῦαταὶ νίοα ἃ μα νγἃ8 
Α5δο ὙΠΟ ἀσνοίεα ἴο ἐπε ἴονε οὗ τθόπου. Ηβς 
ΘΟΌΠ56116α οὐπουβ ἕο ἀδϑρίβα ἀθαῖῃ Ραὺ Πἰτηβοὶ ννὰϑ 
80 δἴγαϊα οὔ τὺ ἐπαὺ πα ᾿πυυσιιθα ἴο ᾿πῆϊοὺ ἀθαῖῃ οα 
ΨΦαβεη, ἃ5 ἐποιυρἢ Ὁ ετο ἃ σγθδὺ ον], θθοδιβα Ψπ|5}1π 
ὈΥ Ργδοῃίηρ' τῆ 6 ὑγαΐῃ οοην!οϊεα {Ππ6 ΡΠ ΠΟΘΟΡ ἢ ΘΥ5 ἃ8 
σ᾽αϊίζομβ δπα ἱτηροβίουβ. ἡ ΘΌΘΗ τχὰ8 ὑπ6 οδιιθε οἵ {Π6 
τηᾶγίγτγαοτη οἵ «“πϑὑϊπ. 

ΧΥΠ). ΤΠῈ βατηθ ὙΥΕΥ τηθηὐοηβ ἴθ Πῖ5 ἢγβὲ 
ΑΡοϊοργ ἐπαὺ Ὀεΐοτα ἢΐ5 ουτὶ οοη αβῦ οὔμουθ Πα θθ θη 
τηδγύῦγΥβ θαΐοσα μίγη. Ἠδ παυγαῦεβ {Π|8 ρυ πίδ]ν ἴο 
ΟἿ 5] 6 οὺ ἀπ ἢ6 υῖΐαϑ ὑπ: “ΠΑ οοΥίαϊ νγοσηδῃ 
᾿νε ψἱ0ἢ ἃ ἀἰδϑίραιθα μυβθδηά, πα δὖ ἢνϑὺ 58η6 ἴοο 

1 ἘπιΒοὈἷα5 Τογροὺ ἕο ΘΟΡΥῪ {πα ραβϑᾶρα αποίθα Ὀν Δαβεϊπ, 
“Α τηδῆ πηϑὲ ποῖ ΡῈ μοποιυγοα ἀῦονα ἐπα ἐγα τῇ ̓᾿ (Ρ]αἴο, 
Ποριιδιῖς, κ. ὅ95 ο). 
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ἘΠΒΕΒΙΙΙΒ 

πρότερον" ἐπειδὴ δὲ τὰ τοῦ Χριστοῦ, διδάγματα 
ἔγνω, ἐσωφρονίσθη, καὶ τὸν ἄνδρα ὁμοίως σω- 
φρονεῖν πείθειν ἐ ἐπειρᾶτο, τὰ , διδάγματα ἀναφέρουσα 
τήν τε μέλλουσαν τοῖς... οὐ σωφρόνως καὶ μετὰ 
λόγου ὀρθοῦ βιοῦσιν ἔσεσθαι ἐν αἰωνίῳ πυρὶ 
κόλασιν “ἀπαγγέλλουσα. ὁ δὲ ταῖς αὐταῖς ἀσελ- 3 
γείαις ἐπιμένων, ἀλλοτρίαν διὰ τῶν πράξεων 
ἐποιεῖτο τὴν γαμετήν" ἀσεβὲς γὰρ ἡγουμένη τὸ 
λοιπὸν ἡ γυνὴ συγκατακλίνεσθαι, ἀνδρὶ παρὰ τὸν 
τῆς φύσεως νόμον καὶ παρὰ τὸ δίκαιον πόρους 
ἡδονῆς ἐκ παντὸς πειρωμένῳ ποιεῖσθαι, τῆς 
συζυγίας χωρισθῆναι ἐβουλήθη. καὶ ἐπειδὴ ἐξ- 4 
εδυσωπεῖτο ὑπὸ τῶν αὐτῆς, ἔτι προσμένειν συμ- 
βουλευόντων ὡς εἰς ἐλπίδα μεταβολῆς ἥξοντός 
ποτε τοῦ ἀνδρός, βιαζομένη ἑαυτὴν ἐπέμενεν" 
ἐπειδὴ δὲ ὁ ταύτης ἀνὴρ εἰς τὴν ᾿Αλεξάνδρειαν ὃ 
πορευθείς, χαλεπώτερα πράττειν ἀπηγγέλθη, ὅπως 
μὴ κοινωνὸς τῶν ἀδικημάτων καὶ ἀσεβημάτων 
γένηται μένουσα ἐν τῇ συζυγίᾳ καὶ ὁμοδίαυτος καὶ 
ὁμόκοιτος γινομένη, τὸ λεγόμενον παρ᾽ ὑμῖν 
ῥεπούδιον δοῦσα ἐχωρίσθη. ὁ δὲ καλὸς κἀγαθὸς 6 
ταύτης ἀνήρ, δέον αὐτὸν χαίρειν ὅτι ἃ πάλαι μετὰ 
τῶν ὑπηρετῶν καὶ τῶν μισθοφόρων εὐχερῶς 
ἔπραττεν μέθαις χαίρουσα καὶ κακίᾳ πάσῃ, τούτων 
μὲν τῶν πράξεων πέπαυτο καὶ αὐτὸν τὰ αὐτὰ 
παύσασθαι πράττοντα ἐβούλετο, μὴ βουλομένου 
ἀπαλλαγείσης, κατηγορίαν πεποίηται, λέγων αὐτὴν 
Χριστιανὴν εἶναι. - καὶ ἡ μὲν βιβλίδιόν σοι τῷ 
αὐτοκράτορι ἀνέδωκεν, πρότερον συγχωρηθῆναι 
αὐτῇ διοικήσασθαι τὰ ἑαυτῆς ἀξιοῦσα, ἔπειτα 
ἀπολογήσασθαι περὶ τοῦ κατηγορήματος μετὰ 
τὴν τῶν πραγμάτων αὐτῆς διοίκησιν, καὶ συν- 
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νγα5 ἀἰβοιραϊθα, θα θη. 5π6 πον ὑπὸ ἀοοίτϊης οἵ 
ΘΟ γίϑυ 9ῃς. τοίουιηδᾶ, πᾶ ἰγϊβᾷ ἴο ρεγβϑαδάθ ΠΟΥ 

Βυθρδηά ἴο τεϊουτὴ ΠΚουνῖβα, το] προ {πῸ ἀοοίτπα ἴο 
Βίτη, ἀηα δππουποίηρ ἔπ απ βητηθηΐ ἴῃ αἴδυμαὶ ἤγα 

γγΒοἢ 01] 6 {πε Ἰοὺ οὗ ἔποβε ψῆο ἀο ποὺ Ἰῖνε 5Βοθ ευ]ν 
διηα ἴῃ δοοογάδπος ἱτἢ τἱρηῦ ἐθδομίπρ. Βαΐ Πα το- 

τηδίηθα ἴῃ 8. ἀἰββοϊαΐθηδθθθ, ἀπ ὑπγοιῦρὴ 5. δοὺβ 

ῬγΟΚΘ Ρ Πῖ5 τηδυγίαρθ, ἴῸΥ Πῖ8. ψῖα ἐπουρῃῦ Ὁ ννὰβ 
συ] οκαα ἴο οοηδίππα σοηβου ϊπρ ἢ ἃ Πυβραπα γΠῸ 
ἐσθ δνειυ Κἰπα οὗ ρ᾽βαβυσα οοπίσγαυυ ἴο ὑπ6 ἰδὺν 

οὗ παΐυτα δπᾶ ἴο τἱρῃὐθουβηθθβ, ἃΠα ψ]5η6α ἴο 6 
βαραγαίβα ἕγοτη ψεάϊοοκ. Ονΐηρ ἰο ὑΠ6 ἱταρουθα 
οὗ ΠΟῪ ἤδγαν, το σουπβ 6116 ἃ ΠΕΥ ἴο βίδυ νυ ἢ Πΐτη 
Βεοδυβα ποτα νγὰ5 δἰνγαγβ ἃ ΒορῈ ὑπαῦ {π6 πυβραπά 
νου Ὁἤδηρθ, 586 σοπϑίταϊ θα Πουβο] ἴο βἴαν ψἹ ἢ 
Βῖτα, θα ἤθη Ποὺ Πυβθαπα νεπῦ ἴο ΑἸεχαπατία, δπᾶ 

516 Ππεατὰᾷ ὑπαῦ 6 ψγὰβ Ῥεμανίπρ' οΥ86, ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ποῦ 

ἴο Ὀ6. ἃ ρατίποι οἵ νυ ἱοκεάπεββ ἀπά ἱπηρίοῖν ὈΥ τα- 
τηδϊπίηρ' ἴῃ Θά ]οοῖς ἀπ 5ῃατίηρ ἴῃ 8 θοᾶτὰ πὰ 

Ὀ64, 5Π6 σᾶνε Πίτπη ψῃμδὺ γοῦ 98}} ἃ ψτῖῦ οὗ αἀἴνοτος 
δα πγὰβ βεραταϊεᾶ. Βαὺ ἐπουρῆ ΠΕΡ ΠΟΡ]6 Πυβραπά 
ουρῃῦ ἴο πᾶνε τα]οϊοθα ἐπαῦ 5π6, ψγῃο Πδᾶ ξουυηυ]Υ 
Τρ μι -Πεανίθαγ επραροᾶ ἢ βεγνδηΐβ ἃπα ΒΓ ΘΠ Ὡρ8 
ἴῃ ἀγαμπίςεη ρ]θαβασα δηᾷ ἴῃ 811 νίοθβ, δβδά ρίνϑη ἃρ 
{π686 μαδιΐθ ἀπᾶ νυ ϑμδα Πίτα ἴοο ἴο ρῖνε ὕρ ἔο]ονῖηρ᾽ 

ἔπθια, μ6 ἀἰ5: κα ΠΕΥ οοηνουβίοπ δπα Ῥγουρῃΐ δὴ 

δοουβαύίου ὉΠ ρίηρ ὑπαῦ 58ηῃ6 νγὰβ ἃ ΟΠ υϊβιίαπ. 516 

Β]εα «ἃ -Ῥευ οι ἢ γοῦ, δ5 Ἐπαρογου, θερρίπρ ὑπαὺ 

866 θὲ δ] ονεᾶ ἢγϑὺ ἕο βεὺν]8 ΠοῪ αῇαῖτβ ἀπα ἴΠθπ ἴο 

ΔΉΒυγΟ ἐπα δοουβαϊίομι δἴθεν ὑπ6 βουοιηθηΐ οἱὗὁἨ ΠΟῪ 
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εχώρησας τοῦτο: ὁ δὲ ταύτης ποτὲ ἀνὴρ πρὸς. 
ἐκείνην μὲν μὴ δυνάμενος τὰ νῦν ἔτι λέγειν, πρὸς 

“7 «Δ 5 ,ὔ 5 ,ὔ Πτολεμαῖόν τινα, ὃν Οὐρβίκιος ἐκολάσατο, δι- 
δάσκαλον ἐκείνης τῶν Χριστιανῶν μαθημάτων 
γενόμενον, ἐτράπετο διὰ τοῦδε τοῦ τρόπου. ἕκα-. 

Ι ᾽ ᾿Ὶ :] 7 Α “-“ 

τόνταρχον εἰς δεσμὰ ἐμβαλόντα τὸν 1]τολεμαῖον, 
φίλον αὐτῷ ὑπάρχοντα, ἔπεισε λαβέσθαι τοῦ 
Πτολεμαίου καὶ ἀνερωτῆσαι εἰ, αὐτὸ τοῦτο μόνον, 
δ ᾷ , 2 ᾿ φ Π λ ων ͵’ὔ ριστιανός ἐστιν. καὶ τὸν Πτολεμαῖον, φιλαλήθη 
ἀλλ᾽ οὐκ ἀπατηλὸν οὐδὲ ψευδολόγον τὴν γνώμην 
ὄντα, ὁμολογήσαντα “ἑαυτὸν εἶναι Χριστιανόν, ἐν 
δεσμοῖς γενέσθαι ὁ ἑκατόνταρχος πεποίηκεν, καὶ 
ἐπὶ πολὺν χρόνον ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ «ἐκολάσατο" 
τελευταῖον δὲ ὅ ὅτε ἐπὶ Οὐρβίκιον ἤχθη ὁ “ἄνθρωπος, 
ὁμοίως αὐτὸ τοῦτο μόνον ἐξητάσθη, εἰ εἴη Χρι- 
στιανός" καὶ πάλιν, τὰ καλὰ ἑαυτῷ συνεπιστάμενος 

Ν Ἁ 3 Α “ “ ΄, Α - 

διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ διδαχήν, τὸ διδασκαλεῖον 
τῆς θείας ἀρετῆς ὡμολόγησεν. ὁ γὰρ ἀρνούμενος 
ὁτιοῦν ἢ κατεγνωκὼς τοῦ πράγματος ἔξαρνος 
γίνεται ἢ ἑαυτὸν ἀνάξιον ἐπιστάμενος καὶ ἀλλό- 
τριον τοῦ πράγματος τὴν ὁμολογίαν φεύγει" ὧν 
οὐδὲν πρόσεστιν τῷ ἀληθινῷ. Χριστιανῷ. καὶ τοῦ 
Οὐρβικίου κελεύσαντος αὐτὸν ἀπαχθῆναι, Λούκιός 
τις, καὶ αὐτὸς ὧν Χριστιανός, ὁρῶν τὴν ἀλόγως 
οὕτως γενομένην κρίσιν, πρὸς τὸν Οὐρβίκιον ἔφη 
“τίς ἡ αἰτία τοῦ μήτε μοιχὸν μήτε πόρνον μήτε 
ἀνδροφόνον μήτε λωποδύτην μήτε ἅρπαγα μήτε 
ἁπλῶς ἀδίκημά τι πράξαντα ἐλεγχόμενον, ὀνόματος 

1 ΤῊ ρΡοϊπὲ ἀρρθδῖβ ἴο "6 ἐμαὶ ἔῃ βου ]οτηεπὲ οὗ ἴῃς Ἰαᾶν 5 
εβϑίαϊε τηθαπὲ δὴ δοσοιιηξίπηρ' ἴο ΠΟΙ Ὀ. ΠΟΙ Πιιβραπᾶ, ἀπᾶ Ῥγοῦ- 
ΔΌΪΥ σοηβί θυ  Ὀ]6 Ραυτηδπὲ Ὀγ ἷπὶ ἴο ΠῚ, 50 {παᾶὶ ἐπ βἰιαϊοπ 
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αἰϊαῖνβ. “ΓΠ5 γοὺ ργαπίθα. Βαΐ ΠΟΥ ἔουτηου πυβθαπᾶ 
Ὀεΐηρ ποὺ ἀπ80]6 ἰο αὐΐδοκ που, ἐυσπεᾶ ἴῃ {π6 
ξοΠοννίπρ γᾶν ἃραϊπδὺ ἃ οαγίαΐπ ῬίοΙ θαυ, πὸ πᾶ 
Ὀθθη ΠΕΥ ἰθδοῆον ἰπ ΟΠ υϊϑιϊαη ἀοοίτί ποθ πᾶ τγαβ 
Ρυπίβῃθα Ὀγν ὐϑϊοῖαβ. Ηδ ρευβυδάθα ἃ οδπξυσίοη 
ὙΠΟ νγὰβ ἃ ἔποπα οἵ ἢὶβ ἴο αὐτοϑὺ Ῥιοίθιην, δἀπᾶ ἕο 
Α5}ς τη ἐπῖ8 ὁπ {πίπρ, νμεῦμου μῈ τγὰβ ἃ (υιϑείδη. 
Απα Ῥίοϊδθιην, Ὀεΐπῃρ' ἃ ἴονεὺ οὗ με ὑγαΐῃ, ἀπα ποὺ 
ἀδοο α] ποὺ οἵ [8156 αἰβροϑί οη, οοπίεββεα ἐπαὶ μα 
γγὰ5 ἃ ΟΠ γϑυϊαπ. Τῆα οαδπζυχίοη οδυβεα Πίστη ἕο ΡῈ 
Ραΐ ἴῃ Ῥυΐβοι πα τουξυτ θα Πΐτη ἔου ἃ Ἰοπρ ψ Ή1]|6 ἴῃ ἐπα 
1411. ΕἸΠΑΙΠν, Πα π {πὸ τλὰπ τγὰβ Ὀτοιρηῦ Ῥεΐοτε 
Ὀτθίοϊαβ μῈ νγὰβ β' π]ΔΥ]Ὺ ἀβκοα ΟΗΪΥ ὑΠη15 βᾶτηθ απ68- 
ἰΐοπ, θύμον μ6 νγὰβ ἃ Ομ υιβίϊδη, ἃπα ἀραΐῃ, οοπ- 
βοίοιβ οἵ 1πΠ6 σοοά ψῃΐοῆ οαπα ἕο Πίτη Ὀθοϑιβα οὗ 
με ἐεδοῃίπρ οἵ ΟΠ τῖδῦ, μ6 οοπέεββεα {ῃ6 βοῆοοὶ οὗ 
αἰνῖπε νἱσῖαθ. ἘῸΣΓ μἢ6 ψῆῸ ἀδθηΐθβ δηγιμίηρ οἰ Υ 
φοπάδγηπβ ἐπε ἕδος πα το] θοὺβ ἰδ, οὐ Κπονίηρ' ἐμαὺ ΠῈ 
158. Πίτηβο! ππνουτην ἃπα δ]ΐθη ἔγόσα ἐπα ἔαοΐ, ἀνοϊαβ 
οοηξοβϑίοῃ, ἀπα ποῖ Ποὺ οὗ ἔΠπ656 15 {π6 οαβθ ψ ἘΠ 6 
τϑὰ] Οἢγιϑύδη. ὙὐΒμθη {ὐγθϊοῖτβ ογάθυθα Πΐπη ἰο θ6 
Θχϑόοασϊθά, ἃ οδυίαῖϊπ Γποῖα5, πο νγὰ5 Πίτηβο] ἃ (ἢ γῖσ5- 
ὑἴαη, βεαίπρ {πΠ6 νεγαϊοῦ ΜΒ Οἢ τὰ ἔπ σίνεπ οοη- 
ΕΥΑΥῪ ἴο 8}} γβαβοι, 5814 ἴο Τὐτθιοῖαβ, ἡ Υ αῦ 15. 1ῃ8 
ΥΘΆθῸη. ΤῸΥ ρυηἰϑῃΐηρ {Πἰ5 τᾶν ΠῸ Πᾶ5 ποὺ Ῥθεπ 
ὁὀοηνίοἰθδα οὗ δαυ]ζουυ οὐ ἐουπἰοαίοι ΟΥ̓ΦΤΩΠΥΘΥ ΟΥ 
ὑπο οὐ ΤΟ ΕΥῪ οὐ, 'πῃ ἃ νου, οἵ πανίπρ' ἀοπ 6 ἀηυ ἐΐηρ; 

γγα 5 ἐπα 1 Πδ νυ ϑῃθα ἰο στιν μϊ5 συπᾶρε ἀραἰϊηϑὲ Ποὺ ἢ6 μοῦ] 
Βαανα ἴο ρᾶν πιοῦα ἔῆδῃ ἢς ἀεβίγεα, 16 1 5ὴ6 νυ ϑηβα ἰὸ 
ΘΒΟΔΡ6 8 τηϑΥΐΥ 5 ΟΥΟΠ 506 τηιϑὲ βδουϊῆσα βοῖηθ οἵ ΠΕῸῚ 
ΤΟΡΟΥ ν ἴο ΠΟῸΡ Πυβθαπα. «π5ἰϊ1η᾿5 ρΡοϊπὲ οὗ νίενν 15 οὈνυίοιιβ, 

[αὶ τπ6 Ἔρθγου πᾶν πᾶνε ἐπουρηϊΐ ἐμαὶ τγῖνεϑ το το ιβεα ἐο 
7οἷπ ἴπ ἐμεῖγ Πιβθα πα 5 Διηιβοτηθπὲβ βοαγοοὶν ἀοβογσνϑα ἴο θὲ 
οχϑουίεβα γε τηϊρηξ 16}} ραν ἔου ἐῃα ρυίν! ρα οὗ πανίπρ' [αἰ]6δα 
ἴο οοηγογὲ ὑπεὶν Παβθαπαβ ἴο ὑπεῖγ οὐ ἂν οἵ ἐπι ηκκίηρ,. 
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δὲ Χριστιανοῦ προσωνυμίαν ὁμολογοῦντα, τὸν 
ἄνθρωπον τοῦτον ἐκολάσω; οὐ πρέποντα Εἰὐσεβεῖ 
αὐτοκράτορι οὐδὲ φιλοσόφῳ Καίσαρος παιδὶ οὐδὲ 
ἱερᾷ συγκλήτῳ κρίνεις, ὦ Οὐρβίκιε. καὶ ὅς,: 
οὐδὲν ἄλλο ἀποκρινάμενος, καὶ πρὸς τὸν Λούκιον 
ἔφη ᾿ δοκεῖς μοι καὶ σὺ εἶναι τοιοῦτος, καὶ τοῦ 
Λουκίου φήσαντος “ μάλιστα, ̓ πάλιν καὶ αὐτὸν 
ἀπαχθῆναι ἐκέλευσεν" ὁ δὲ χάριν εἰδέναι ὡμολόγει" 
πονηρῶν γὰρ δεσποτῶν τῶν τοιούτων ἀπηλλάχθαι 
ἐπεῖπεν καὶ παρὰ ἀγαθὸν πατέρα καὶ βασιλέα τὸν 
θεὸν πορεύεσθαι. καὶ ἄλλος δὲ τρίτος ἐπελθὼν κολα- 
σθῆναι προσετιμήθη.᾽᾿ τούτοις ὁ ̓ ᾿Ιουστῖνος εἰκότως 
καὶ ἀκολούθως ἃς προεμνημονεύσαμεν αὐτοῦ φωνὰς 
ἐπάγει λέγων “κἀγὼ οὖν προσδοκῶ ὑπό τινος τῶν- 
ὠνομασμένων ἐπιβουλευθῆναι καὶ τὰ λοιπά. 

ΧΥΤΙΙ. Πλεῖστα δὲ οὗτος καταλέλοιπεν ἡμῖν πε- ἢ 
παιδευμένης διανοίας καὶ περὶ τὰ θεῖα ἐσπουδακυίας 
ὑπομνήματα, πάσης ὠφελείας ἔμπλεα: ἐφ᾽ ἃ τοὺς 
φιλομαθεῖς ἀναπέμψομεν, τὰ εἰς ἡμετέραν γνῶσιν 
ἐλθόντα χρησίμως παρασημηνάμενοι. ὁ μέν τίς : 
ἐστιν αὐτῷ λόγος πρὸς ᾿Αντωνῖνον τὸν Εὐσεβῆ 
προσαγορευθέντα καὶ τοὺς τούτου παῖδας τήν τε 
“Ῥωμαίων σύγκλητον προσφωνητικὸς ὑπὲρ τῶν 
καθ᾽ ἡμᾶς δογμάτων, ὃ δὲ δευτέραν περιέχων 
ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας πίστεως ἀπολογίαν, ἣν πε- 
ποίηται πρὸς τὸν τοῦ δεδηλωμένου αὐτοκράτορος 
διάδοχόν τε καὶ ὁμώνυμον ᾿Αντωνῖνον Οὐῆρον, 
οὗ τὰ κατὰ τοὺς χρόνους ἐπὶ τοῦ “παρόντος διέξιμεν" 
καὶ ἄλλος ὁ πρὸς Ἕλληνας, ἐν ᾧ μακρὸν περὶ ὃ 
πλείστων παρ᾽ ἡμῖν τε καὶ τοῖς Ἑλλήνων φιλοσόφοις 
ζητουμένων κατατείνας λόγον, περὶ τῆς τῶν 
δαιμόνων διαλαμβάνει φύσεως: ἃ οὐδὲν ἂν ἐπείγοι 
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ὙΥΌΠΡ, Ὀαΐ ΤΠΘΥΕΙΥ οοπΐδθθθοβ ὑπαὶ ἢ6 Ὀθαγβ {πὸ 
ΟΒυϊβείδη πᾶῖπα ἢ Ὑουν ᾿πἀρειηεπὲ, {τ ϊοίπβ, ἰ5 ὑπ- 
νου οὗὁἨ {Π|Ὸ ΘΙΏΡΘΊΟΥ οδ]θα ΡῬίιι5, οὐ οὔ (δϑβατ᾿ 5 
50η, ἔῃ ῬἘΠΟΘΟΡΒΟΥ, οὐ οὔ ἐπε βδογεᾶ ϑοπαῖο. 
Απᾶὰ Ὀγρίοϊαβ τηαάθ πὸ ὑρὶν δχοερὺ ἴὸ 58 ὺ ἴἰο 
Γλιοῖαβ, ᾿Ὑου 5θϑῖὰ ἕο τηθ ἴο θῈ ἃ (γί βιΐατι γουγβε]δ,᾽ 
Απᾶ ψῃθη Τλιοῖπι5 5δ]α, ἡ Οδγβδίη]γ,᾿ μῈ οτἀεγεά Πΐπι 
ἴο ΒῈ δχθουΐξβά 4150. Γλιοῖιιβ Ἔβχρυθββϑθᾶ 5 σταύϊτυδο, 
ἴον Β6 βαἰᾷ με γγχβ Ρείηρ τοιηονϑᾶ ἔγοτη ψἱοκοα Ἰογᾶβ 
Ἰκε {Π686 δῃᾷ ροίπρ ἰο αοά, ἐπε ροοά Ἐδίμεν ἀπά 
Κίηρ. Α {π|τὰ τηδη, γῆ α͵50 οᾶτηδ ἐουνναγά, {ΠΥ οἷα 5 

οοτητηδησοα ἴο θῈ ῥυπίϑῃθα. Τὸ {πῃϊ5  υϑὲϊπῃ παῖαγ- 
Δ ἃπα βαϊζαθ]ν δας {πε πγογάβ τ μίοἢ τα ααοίοα 
ἅθονα, “50 1 δχρβοῦ τηγϑβε] ἴο βυ εν ἃ ρ]οὺ ἔτοσα ὁπ 6 
οὐ ἔῆοβε πδιηθϑᾶ, εἴο. 

ΧΥΤΙ]. Ψυπεϊπ Πδ5 Ἰϑ εν τι ἐγεαῦϊβεβ οὐ δὴ εἀυοαϊθᾶ 
Ἰη ο]Π ρθηοα ὑσαϊπθα ἴῃ ἐπθοϊορυ, ψῃΐο ἢ ἀγα {Ὁ]] οὗ 
ΠΕΙΡ μα] ποϑθ, ἀπά ἴο ὑπεῖὶ γα ΜΠ τοῖευ δἰαάεθηΐβ, 

᾿παϊοαξίηρ νἢαὺ Πδ5 οοτη 8 ἀ5 6 ]]ν ἕο οὐπ Κπον]εᾶρε. 

ΤΠΕΓΘ 15 ἃ ἰγθα δα ΒΥ Βἴτη, οὐ Ὀ6 δ] οἵ οὔ ορί πίομβ, 

Δααγοοβαα το Απίοπίπεβ, Βυυπδτηθα Ῥία5, απ Πἰ5 οἢ1]- 

ἄγε, δηᾶ ἴο πε Ἐογηδπ βεπαία ἃποῦμου, οοπϊαϊπΐπρ' ἃ 
ΒΘΟΟΠα ΑΡοΪορῪ [οΥ οὐν ἀθέεποθ, ΠΊΟἢ Πα τδᾶδ ἕο ἐπα 

ΒΌΘΟΘΒΒΟΙ 8 Πα Παιηθβακα οὗ ὑπ6 ἀθονα τηθηὐοπδα δτὰ- 

Ῥοτοῦ, Απἰοπίηιϑ ν᾽ ΘΥα5, γΠΟ56 Ρουοα νγ6 816 δὖ ργθϑθπὶ 
αἰδουβϑίηρ ; ἃηα Δπούθευ ἴο {Π6 αὐ δ εῖκβ5, πὶ τ ΒΙΟἢ, ΔΡΓΟΥ ἃ 

Ἰοπρ' ἀπ εχρδπαδα δυριυτηθπΐ δου γΘΙῪ ταϑὴν ΤΠ] ΠρΒ 
᾿πααῖγϑα ᾿ηἴο θοΐἢ Ὀγ ΟἸγβυϊδηβ πα ὑΠ6 ΡΕ]ΠΟΒΟΡΠΘΥ5 

οὔ με αὐθοῖβϑ, μα ἀἰβοοῦσβθβ οὴ {π6 παΐυσα οὐ ἀθιηοηβ, 

ὙΠΟ ποθ 15. ΠῸ ὈΤΡΌΠΟΥ ἴο αποΐα δὲ ργεβϑεηΐ. 

ΜΟΙ, 1 2 Β 869 



Ταπύϊη, Πὲίαϊ. 
2-8 

Φαπύϊη, ᾿ίαϊ. 
17 

δαυθίίπη, Πἱαϊ. 
82 
δαί, δέαϊ. 
81 

ΒΟΒΕΒΙ 

τὰ νῦν παρατίθεσθαι. καὶ αὖθις ἕτερον πρὸς. 
Ἕλληνας εἰς ἡμᾶς ἐλήλυθεν. αὐτοῦ σύγγραμμα, 
ὃ καὶ ἐπέγραψεν ἼἜἜλεγχον, καὶ παρὰ τούτους 
περὶ θεοῦ μοναρχίας, ἣ ἣν οὐ μόνον ἐκ τῶν παρ᾽ ἡμῖν 
γραφῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν 'Ἑλληνικῶν συνίστησιν 
βιβλίων" ἐπὶ τούτοις ἐπιγεγραμμένον Ψάλτης,. 
καὶ ἄλλο σχολικὸν Περὶ ψυχῆς, ἐν ᾧ διαφόρους 
πεύσεις προτείνας περὶ τοῦ κατὰ τὴν ὑπόθεσιν 
προβλήματος, τῶν παρ᾽ “ἄλλησιν φιλοσόφων παρα- 
τίθεται τὰς δόξας, αἷς καὶ ἀντιλέξειν ὑπισχνεῖται 
τήν τε αὐτὸς αὐτοῦ δόξαν ἐν ἑτέρῳ παραθήσεσθαι 
συγγράμματι. καὶ διάλογον δὲ πρὸς ᾿Ιουδαίους 
συνέταξεν, ὃν ἐπὶ τῆς ᾿Εφεσίων πόλεως πρὸς 
Τρύφωνα τῶν τότε Ἑβραίων ἐπισημότατον πε- 
ποίηται: ἐν ᾧ τίνα τρόπον ἡ θεία χάρις αὐτὸν ἐπὶ 
τὸν τῆς πίστεως παρώρμησε λόγον, δηλοῖ ὁποίαν 
τε πρότερον περὶ τὰ φιλόσοφα μαθήματα σπουδὴν 
εἰσενήνεκται καὶ ὅσην «ἐποιήσατο τῆς ἀληθείας 
ἐκθυμοτάτην ζήτησιν. ἱστορεῖ δ᾽ ἐν ταὐτῷ περὶ᾽ 
᾿Ιουδαίων ὡς κατὰ τῆς τοῦ Χριστοῦ διδασκαλίας Ἶ ἵ 
ἐπιβουλὴν συσκευασαμένων, αὐτὰ ταῦτα πρὸς 
τὸν Τρύφωνα ἀποτεινόμενος" “᾿οὐ μόνον δὲ οὐ 

, 35. ΘΑΝῚ , “- 5» Ἂν 
μετενοήσατε ἐφ᾽ οἷς ἐπράξατε κακῶς, ἀλλὰ ἄνδρας 
ἐκλεκτοὺς ἐκλεξάμενοι τότε ἀπὸ ἹἹερουσαλὴμ 
ἐξεπέμψατε εἰς πᾶσαν τὴν γῆν, λέγοντες αἵρεσιν 
ἄθεον Χριστιανῶν πεφάνθαι καταλέγοντές τε ταῦτα 
ἅπερ καθ᾽ ἡμῶν οἱ ἀγνοοῦντες ἡμᾶς πάντες λέγουσιν, 
ὥστε οὐ μόνον ἑαυτοῖς ἀδικίας αἴτιοι ὑπάρχετε, 
ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅ ἅπασιν ἁπλῶς ̓ ἀνθρώποις.᾽ 

Γράφει δὲ καὶ ὡς ὅτι μέχρι καὶ αὐτοῦ χαρίσματα ἕ 
προφητικὰ διέλαμπεν ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας, μέμνηταί 
τε τῆς ᾿Ιωάννου ᾿Αποκαλύψεως, σαφῶς τοῦ 
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ἘΟΟΙΦΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ἨΙΒΤΟΗΒΎΥ, ΙΝ. χνππ. 4-8 

Αραΐῃπ ἃ βεοοπα ἰγθαῖϊβε ραίϊηϑῃ ὑπ6 ὐθαὶζβ Πδ5 
τ ΔΟΠΘα 5, ψ ΠΟ Π6 οπε]εα Α4Ἢ (ὐηγμίαξίοη, ἀτὰ 
Ῥεβίά6β ἔποτα ἃπούμου ἀθουὺ ἐπῈ βονεγεῖρηῖν οὗ αοα 
νΠΙοἢ ἨΘ Θοιαρ θα ποῦ ΟΠΪΥ ἔγουη ΟἿΣ Οὐ βου ρ στ 68 
θυΐ «50 ἔγοτα. ἔπ6 Ῥοοῖκβθ οἵ {πεῈὸ ατεεκβ. Βαβι 685 
ἔπ688 ἢ6 ψγοῖθ ὑπ Ῥοοῖκ δηὐ]εα Ῥεαϊίος τι δποῖποὺ 
αἰθραϊαϊίΐοη Οπ ἐδ ϑδοιῖ, θη πο πα ρτορουπαᾶβ 
ψαυΐουβ απδϑύϊοηθ οοποουπΐηρ ὕΠπΠ6 ῬΓΟΡΙΘΙη. ΠΕ 
αἰδουβδίοι. πα δἀάποοθ ὑπῸ ορίπίοη οὗ {πὸ ατεεκ 
ῬΗΠΟΒΟΡΠΘΥΒ ; ὑποθα ἢ6 ῬγΟτηΐβεβ ἴοὸ τοίαξε δπα ἴο 
βοῖνε Πῖβθ οὔτι ορί που πῃ ἃποῦπευ Ὀοοῖ. Ηδ αἴβο 
ΘΟΠΠΡΟΒΘα ἃ ἀϊαίορσιιε ἀραϊπϑῦ {πΠῸ 9 ννβ,  ΒΙΟἢ Πα Π6]α 
ἴῃ {πε οἷζν οὗ Ἑρῃδθυβ ἀραϊπδὶ ΤΎυρῆο, {πΠ6 τποβὲ 
ἀἰβειρυθῃμεα εν οὗ {πῸ ἄἀαγ. [Ι͂π {Π1|5 πΠ6 βχρ]δῖπβ 
μὸν ἐπε σγτδος οὗ σοά Ῥτουρῃὺ Πίτη ἴο {π6Ὸ ψοτὰ οὗ 
1π6 ἔαϊτη, δπα πον πα Πα ξουγαθυν ὈΘ6π ΖΘδΙοιιβ 
ἔουῦ ΡὨΠοβορΐς Ἰθαυπίπρ ἃπα τηδᾶθ ἄθορ δπᾶ βη- 
ἐπιυβίαϑιϊς ἱπαυΐγυ ἰπΐο πὸ ὑγαΐῃ. [π {Π6 βᾶπηα ὈοοΙΪς 
6 παυγαῖθϑ δρουὶ {πε 9} ενὴ)γ]ὰὸ μον ὑπαν ρ]οϊ ρα ἀραϊπδὺ 
ἴῃς ἐδδοῃίηρ οὗ Ομ γϑι, πα Ῥυθββθθ {Π6 βᾶτηβ ροϊηῦ 
ἀραϊηθὺ Τυυρῃμο. “ Νοὺ ΟὨΪΥ ἀἸ4 γοὺ ποὺ τερβηὺ οὗ 
ἐμ δεν] ἐπαὺ γοὺ αἰα Ὀαὺ γοὺ οἤοβα ουὖ ῥὈΙοΚαἝα τηθῃ 
αὖ ὑπαὺ τπηθ ἀπ ϑεηὺ ὑποπὶ ἔγοσα «6 βϑίθση ἴο {Π6 
ὙγΠΟ0]6 που] βαγίηρ' ἐπαῦ ἃ βεαϊτοιβ βεοὺ οἵ Ὁ υ βυϊδηβ 
Πα ατίβεμ, δπᾶ αὐϊογίπρ {πΠ6 σα] αυτή θα γΒο ἢ 4}]} 
ἔμοθα πὸ ἄο ποὺ πον τ1ι5 τηᾶῖκα ἀραϊπϑὺ π5, 580 ὑπαῖ 
γοι ἃγ6 ποὺ ΟὨΪΥ σαν οἵὁἨ υητῖση θουβηθββ. ἀραϊπβὺ 
γουγβοῖνοβ υὺ 4150 ἀραϊπϑὺ ΔΌβο] αἴο]ν 8]1] οἵ μου τηθη. 

Ης αἷβο νυυϊδζεβ ἐμαῦ δνεὴ ΠΡ ἴο Πῖβ οὐνι {ΐτηθ ῬὈγῸ- 
ῬΠοις οἰ ΠΠυταϊπαΐθα ὑπ σμυτοῆ, δηα ἀποΐεβ ἐμ 6 
ΑΡοΟΑΙγΡ86 οὔ ΦόΠη, βαγίπρ' οἰ θαυγ ὑπδὺ 1ὐ 15 ἐμ ρους 
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Τυβύϊη, δίαϊ. 
171-18 

Ιτϑη. 4, 6, 2 

Ιτϑη. ὅ, 29, 3 

ἘΠΒΈΒΙΤΙΒ 

ἀποστόλου αὐτὴν εἶναι λέγων: καὶ ῥητῶν δέ τινων 
προφητικῶν μνημονεύει, διελέγχων τὸν Τρύφωνα 
ὡς δὴ περικοψάντων αὐτὰ ᾿Ιουδαίων ἀπὸ τῆς 
γραφῆς. πλεῖστα δὲ καὶ ἕτερα παρὰ πολλοῖς 
φέρεται ἀδελφοῖς τῶν αὐτοῦ πόνων, οὑτωσὶ δὲ 9 
σπουδῆς εἶναι ἄξιοι καὶ τοῖς παλαιοῖς ἐδόκουν οἱ 
τἀνδρὸς λόγοι, ὡς τὸν Εἰρηναῖον ἀπομνημονεύειν 
αὐτοῦ φωνάς, τοῦτο μὲν ἐν τῷ τετάρτῳ Πρὸς τὰς 
αἱρέσεις αὐτὰ δὴ ταῦτα "ἐπιλέγοντα. τ οὐζοξ καλῶς 
ω ᾿Ιουστῖνος. ἐν τῷ πρὸς Μαρκίωνα συντάγματί 
φησιν ὅτι αὐτῷ τῷ κυρίῳ οὐκ ἂν ἐπείσθην ἄλλον 
θεὸν καταγγέλλοντι. παρὰ τὸν δημιουργόν, τοῦτο 
δὲ ἐ ἐν τῷ πέμπτῳ τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως διὰ τούτων" 
᾿ καὶ καλῶς ὃ Ἰουστῖνος ἔφη ὅτι πρὸ μὲν τῆς τοῦ 
κυρίου παρουσίας οὐδέποτε ἐτόλμησεν ὃ σατανᾶς 
βλασφημῆσαι τὸν θεόν, ἅτε μηδέπω εἰδὼς αὐτοῦ 
τὴν κατάκρισιν. ̓  καὶ ταῦτα δὲ ἁ ἀναγκαίως εἰρήσθω 1 
εἰς, προτροπὴν τοῦ μετὰ σπουδῆς τοὺς φιλομαθεῖς 
καὶ τοὺς τούτου , περιέπειν λόγους. καὶ τὰ μὲν κατὰ 
τόνδε τοιαῦτα ἦν. 

ΧΙΧ. Ἤδη δὲ εἰς ὄγδοον ἐλαυνούσης ἔτος τῆς 1 
δηλουμένης ἡγεμονίας, τῆς Ῥωμαίων ἐκκλησίας 
τὴν ἐπισκοπὴν ᾿Ανίκητον ἕνδεκα τοῖς πᾶσιν ἔτεσιν 
διελθόντα Σωτὴρ διαδέχεται, ἀλλὰ καὶ τῆς ̓ Αλεξ- 
ανδρέων παροικίας Κελαδίωνος τέτταρσιν ἐπὶ δέκα 
ἔτεσιν προστάντος, ΧΧ. τὴν διαδοχὴν ᾿Αγριππῖνος 1 
διαλαμβάνει, καὶ ἐπὶ τῆς ᾿Αντιοχέων δὲ ἐκκλη- 
σίας Θεόφιλος ἕκτος ἀπὸ τῶν ἀποστόλων ἐγνω- 
ρίζετο, τετάρτου μὲν τῶν ἐκεῖσε μετὰ Ἥρωνα 
καταστάντος Ἰζορνηλίου, μετὰ δὲ αὐτὸν πέμπτῳ 
βαθμῷ τὴν ἐπισκοπὴν "Ἔρωτος διαδεξαμένου. 

ΧΧΙ. ᾿Ἤκμαζον δ᾽ ἐν τούτοις ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας 1 
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ἘΘΟΓΕΒ. ΗΙΘΤΟΝΥ; Ἐν: χυπ, 8---χχῖ. 1 

Οὗ 1Π6 ἀροβῦϊθ. Απά Πα αἷβο αυοΐθβ βοῖηβ ἐθχἐβ ἔγΌσΩ 
16 Ῥγόρῃθὺβ θυϊπρίηρ ἐῃ6 μαῦρα ἀραϊηϑὺ ΤΥΎΡΠΟ 
ὑπαῦ ὑπῈ 98 πᾶ οαὐὺ ἐπεῖὰ ουὐ οὗ πε βουϊρίαγα. 
ΤΟΥ͂Θ δὺ8 αἶβδοὸ ΤΥ ΜΟΥ Κ5 οἵ ἢῖβ αχίδην διηοηρ 
τη ηΥ (ΠΥ βείδηβ, δηα ἔπ5 ὑπ6 ῬοΟΚΒ οἵ ἐπ18 υυϊῦου 
ΒΘοιηθα ὄνθη ἴο ἐπα δηοίθηΐβ πψουΐῃν οὗ βὲυαν, ΤῸΓ 

Ἰνϑπαθαβ απούεβ Π15 ἡγοῦ ΚΒ, ἀοἱπρ' 50 ἰπ ἐπ ἔουτ ἢ θΟῸΚ 
“Αφαϊηδέ Ηογοδῖθ5 ἴτι ἔΠπ6568 νευῪ ψοσᾶϑ : “ΑΠηά γγ6}} 4065 
Φυδύϊη 580 ἴῃ Πΐβ. ἐγθαϊϑε δραϊηϑὲ Μαδύοίοῃ ἐπα μ6 
γγου]α ποὺ πᾶνε Ὀε]ονεα ἐῃη6 Τιοσα Ὠϊμηβο! μδα ἢδ 
Ῥταδομ θα ἃ Οοα οὐμοῦ ἔπδη πα Ογδαΐον. ἡ Αρίη, ἴῃ 
Πα ΕΠ ῬΟΟΚ οὗ ἐπε βᾶπια ἐγααίίβο ἢ αποῦδβ Πΐτη ἃ85 
ΦΌΠονΒ : “Απα νγ6}] α14 «πϑϑϊη βὰν ὑπαὺ θεΐοστα ἐπ6 
οοτηΐηρ' οὗ {πε Τιογτὰ βαΐδη ἀδγεά ποὺ Ὀ]αβρῆειας αοά, 
βϑαίηρ ἐπαῦ ἢς αἰά ποὺ γεὺ Κπονν Πΐβ οοπα δῃγηδίϊοη.᾿ 
ΤΏΘβ6 Ῥοϊπίβ τηιιϑὺ βεῦνθ ἴὸ δποοῦσαρα βἐπαθηΐβ ἴο 
ΦΌ]Π]ονν Ηΐθ ἀυρασηθηὺβ ΖΘ ΔΙ ΟΙΒ]Υ ἃ πα 500} ἀγα ἐπα ἔδοὺβ 
δου Πῖτη. 

ΧΙΧ, Νοὸν ψμεδη {πε γαῖρη οὐ ὑΠ15 ΘΙΏΡΘΥΟΥ νγᾶβ8 
ΔΡΡυοδοῃίηρ πε εἰρη γον ϑούευ ϑυςζοθθαθα 
Απίσοῦαβ ἰπ ἐπΠ6 ὈΙβμορτῖς οὗ οπιθ, πὸ Πα οοτα- 
ῬΙε θα εἴθνεη γϑαῖβ δἰτορθῦμου, πα θη. (δ]δαΐϊοπ 
Βαά ργεϑίβα οὐδοῦ ἐπα αἀΐοοθβα οὗ {πΠ6 ΑἸθχδπαγδηβ 
ἔου ουγίθεη γϑαῖβ, ΧΧ. Αρυϊρρίπυβ ἴοοκ ἃρ {ῃ6 
βισοοϑβϑίοῃ, δηᾷ ἴῃ ὅμ6 ομυτος οὗ ἔπ6 Απ οο ΐδη5, ὑπ 6 

ἔαταοιβ ΤΠΘΟΡΗΙ 5 νγὰθ ἐπα δἰχύῃ ἔγοτα πΠ6 ΑΡοβ!βϑβ, 
186 Τουτίῃ μανίπρ' 6 θη ΟΟΥ πο] 5, γηοῸ νγὰ8 δρροϊηΐθα 
αἴτεον Ησετο, δηᾶ δου. Οουποὶῖι5 χορ ἢδα βαοοδεαθα 
ἴο {Π6 ὈἰΒμορτῖς ἴῃ {πα ΠΕ Ρῥ]αςθ. 

ΧΧΙ. Αὐ {15 τἴταθ ἔποσα βουνβη δα ἴπ πΠ6 ἜΠασῸ ἢ 

1 Ὰ.Ὁ. 168. 
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ἘΠΒΕΈΒΙΒ 

Ἡγήσιπηός τε, ὃν ἴσμεν ἐκ τῶν προτέρων, καὶ 
Διονύσιος Κορινθίων ἐπίσκοπος Πινυτός τε ἄλλος 
τῶν ἐπὶ Ἰζρήτης ἐπίσκοπος Φίλιππός τε ἐπὶ 

, . 7 ΄ Η , ,ὔ τούτοις καὶ ᾿Απολινάριος καὶ Μελίτων Μουσανός 
τε καὶ Μόδεστος καὶ ἐπὶ πᾶσιν Εἰρηναῖος, ὧν καὶ 
εἰς ἡμᾶς τῆς ἀποστολικῆς παραδόσεως ἡ τῆς 
ς “- ,ὔ " “ Ε , ὑγιοῦς πίστεως ἔγγραφος κατῆλθεν ὀρθοδοξία. 
ΧΧΙΙ. Ὁ μὲν οὖν ᾿Ηγήσιππος ἐ ἐν πέντε τοῖς εἰς 1 

ἡμᾶς ἐλθοῦσιν ὑ ὑπομνήμασιν τῆς ἰδίας γνώμης πλη- 
ρεστάτην μνήμην καταλέλοιπεν" ἐν οἷς δηλοῖ ὡς πλεί- 
στοις ἐπισκόποις συμμίξειεν ἀποδημίαν στειλάμενος 
μέχρι 'Ῥώμης, καὶ ὡς ὅτι τὴν αὐτὴν παρὰ πάντων 
παρείληφεν διδασκαλίαν. ἀκοῦσαί γέ τοι πάρεστιν 
μετά τινα περὶ τῆς Κλήμεντος πρὸς Κορινθίους 
ἐπιστολῆς αὐτῷ εἰρημένα ἐπιλέγοντος ταῦτα" “᾿ καὶ 3 
ἐπέμενεν ἡ ἐκκλησία ἡ ἸΚορινθίων ἐν τῷ ὀρθῷ 
λόγῳ μέχρι Ἰϊρίμου ἐπισκοπεύοντος ἐν Κορίνθῳ" 

: ὔ ’, ᾿ « 4 κ ᾽ὔ οἷς συνέμιξα πλέων εἰς Ῥώμην καὶ συνδιέτριψα 
τοῖς ἹΚορινθίοις ἡμέρας ἱκανάς, ἐν αἷς συνανεπάη- 
μεν τῷ ὀρθῷ λόγῳ. ,γενόμενος δὲ ἐν “Ῥώμῃ, 8 
διαδοχὴν ἐ ἐποιησάμην μέχρις ᾿Ανικήτου" οὗ διάκονος 
ἣν ᾿Ελεύθερος, καὶ παρὰ ᾿Ανικήτου διαδέχεται 
Σωτή , μεθ᾽ ὃν ᾿Ελεύθε ος. ἐν ἑκά δὲ διαδοχῇ ἥρ, μ 
καὶ ἐν , ἑκάστῃ πόλει. οὕτως ἔχει ὡς ὃ νόμος κηρύσσει 
καὶ οἱ προφῆται καὶ ὁ κύριος. 

«ε ᾽ 4.08 ᾿ “-“ ᾽ διὸ Ν ΙΓ Β5 Ἀ ᾿ Ὁ δ᾽ αὐτὸς καὶ τῶν κατ᾽ αὐτὸν αἱρέσεων τὰς 4 
ἀρχὰς ὑποτίθεται διὰ τούτων: “᾿καὶ μετὰ τὸ 
μαρτυρῆσαι ᾿άκωβον τὸν δίκαιον, ὡς καὶ ὁ κύριος, 
ΠΝ “ γ “ἢοΜ ὔ ,ὔ ἐδ 4 ᾽ “« «ἢ ἐπὶ τῷ αὐτῷ λόγῳ, πάλιν ὁ ἐκ θείου αὐτοῦ Συμεὼν 
ὁ τοῦ Κλωπᾶ καθίσταται ἐπίσκοπος, ὃν προέθεντο . 
πάντες, ὄντα ἀνεψιὸν τοῦ κυρίου δεύτερον. διὰ 
τοῦτο ἐκάλουν τὴν ἐκκλησίαν παρθένον, οὔπω γὰρ 
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ἘΘΟΙΕΘ. ΗΙΘΤΟΒΥ, ΙΝ-. χχι. 1-- χχπ.. 4 

ΗἩδρδβίρριυιβ, ποιη γα πονν ἔγοι ἔθυσα θυ παυταὶίνεϑ, 
διὰ Ἰοπγβίαβ, Ὀίβμῃορ οὔ {μ6 Οὐουϊπιῃΐαπβ, ἂπᾶ 

Ριηγύιβ, δπούμου Ῥίβμορ οὗ ὑπὸ Ογείδηβ, ἀπα ῬΏΠΠρ, 

δια ἴῃ δαἀάϊτίοθ ἴο ἔπαπὶ ΑΡοΪ πανία ἀπ Μεϊῖΐο 
δα Μυβαπιβ απ Μοάεβίυβ δα, ἀθονα 41], ᾿τοπδθαϑ, 

δηα {πΠ6ῖ οογγθοὺ ορίηΐοηβ οὐ ὅΠ6 βουπᾷ ἔδι0ἢ οὗ {ΠῈ 
δροβίοι!ς ὑγααίξίοι μανα οοτὰβ ἄοννῃ ἕο 5 ἴπ τυ ϊηρ, 
. ΧΧΗ͂Ι. Ηεοροβίρρυβ μὰ ἰϑξ ἃ οοιαρ]θία στεοοσα οὗ 
ἢΐβ. οὐσῃ ορίηίοι πῃ ἔνα ἐγθαιβεβ ψΒΊΟἢ Πᾶνα Θοπιδ 
ον ἴο 5. [Ι͂ἢ ἐπὶ Π6 Ἔχρ]δίπβ μουν Π θη ἔσαν] ηρ; 
ἃ5 ἴᾺΥ δ5 Ἐοιηβ δ τηϊηρ]θα ἢ τϑην Ὀβῃορβ δπὰ 
ὑπαῦ Π6 ἔουπα ἐπα βϑῖὴθ ἀοοίγίηθ διηοηρ ἐμθτα 8]]. 
Βυΐδ 1 15. ψγ͵6}} ἴο ᾿ἰβίθῃ ἕο ψῃδὺ 6 βία δέει βοπλθ 
ΤΘΙΊΔΥΚ5 ἀρουΐδ ἐῃ6 ερίβεϊα οὔ ΟἹεθμθεηῦ ἴο {δε 

. (οὐ Πίδηϑ: “Απα {ῃς6 ομυγοἢ οὗ ἐῃμς ΟοΥ  ϊδη5 

τοιηδίποα ἴῃ {π6 ἔγια ἀοοίγίπθ ἀπὲ} Ῥυίπιυβ νγᾶβ 
ῬΙΒμορ οὗ Οουίηίη, ἀπα 1 οΘοπνουβεα νυ ἢ ΠΠ6 πὶ ΟἿ. ΤῊΥ 
νογᾶρα ἰο οιηθ, ἃπαᾶ βρεῃηΐ βοῖὴβ ἀγβ τ ἐῃ6 
ΟοΥηὐῃΐδηβ ἀατίηρ  οἢ γα γογα γϑ γοβηθα Ὀγ ἐπα 
ἴτας ψοτά. θη 1 νγὰβ ἴῃ βοιηα 1 τϑοονογϑα ἐπα 
Ἰδὲ οἵ 1Π6 βυσοσεβϑϑίοη ἀπὲ} Απίοθξιβ, ποθ θ ἀθδοοι 
γγὰβ ΕἸ]εα ποτὰ; ϑοίου βυοοθεάθα Απίοθίαβ, δηάᾶ 

αἴξεν Πΐτη οἄτηθ Ἐ]θα ῃοσιβ. [}ἢ 680 ᾿ἰϑὲ ἃπα ἴῃ βοὴ 
οἰξγ ἐπίπρθ ἀγα δ {με αν, ὑπθῸὸ ῥργυόρῃεῖβ, δηᾶ ἐπῈ 
Τοτὰ ρύϑδοῆ. 
ΤΕ βᾶτηθ υΥοΥ αἷθὸ ἀθβουῖθαβ ἐπ6 Ὀερὶπηΐηρ οὗ 
ἘΠ Πογθϑίθβ οὐ ῖβ ἀἴτηθ ἃ5. ἔο]] ον : “ΑΕΡΟΥ «Ψ8π|65 
τε υϑὺ μά βυβετγαθα τηαυέγγαοτση ἔου {Π6 βᾶτηθ γθᾶ 500 
ἃ5 {πε Τιοτά, ϑυσαθοι, Ηΐ5. δσοιβίη, [6 βοὴ οἵ ΟἹοραβ 
νγὰ5 δρροίϊπηιθα Ὀίβῃορ, ὑγποτι ὑπ Ὺ 411} ργοροβεά Ῥ6- 
οδιθ86 6 νψγὰϑ Δπούβου οουβίη οὗ ὑπΠ6 Τοτὰ. ἘῸΥ {15 
οαπβα ἔπου οδ]]6α ὅπ6 σμυγο νἱγρίη, ἔου τὸ Πδα ποῦ 
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ἔφθαρτο ἀκοαῖς ματαίαις: ἄρχεται δὲ ὁ Θεβουθις ὅ 
διὰ τὸ μὴ γενέσθαι αὐτὸν ἐπίσκοπον ὑποφθείρειν 
ἀπὸ τῶν ἑπτὰ αἱρέσεων, ὧν καὶ αὐτὸς ἦν, ἐν τῷ 
λαῷ, ἀφ᾽ ὧν Σίμων, ὅθεν Σιμωνιανοί, καὶ ζλεόβιος, 
ὅθεν Κλεοβιηνοί, καὶ Δοσίθεος, ὅθεν Λοσιθιανοΐ, 
καὶ Τορθαῖος, ὅθεν Τ᾽οραθηνοί, καὶ Μασβωθεοι. 
ἀπὸ τούτων Μενανδριανισταὶ καὶ Μαρκιανισταὶ 
καὶ Καρποκρατιανοὶ καὶ Οὐαλεντινιανοὶ καὶ Βασι- 
λειδιανοὶ καὶ Σατορνιλιανοὶ ἕκαστος ἰδίως καὶ 
ἑτεροίως ἰδίαν δόξαν παρεισηγάγοσαν, ἀπὸ τούτων 6 
ψευδόχριστοι, ψευδοπροφῆται, ψευδαπόστολοι, οἵ- 
τινες ἐμέρισαν τὴν ἕνωσιν τῆς ἐκκλησίας φθορι- 
μαίοις λόγοις κατὰ τοῦ θεοῦ καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ 

“-“χΧἅ}) αὐτοῦ. 
Ἔτι δ᾽ ὁ αὐτὸς καὶ τὰς πάλαι γεγενημένας παρὰ Ἵ 

᾿Ιουδαίοις αἱρέσεις ἱστορεῖ λέγων" ᾿ ἦσαν δὲ 
γνῶμαι διάφοροι ἐν. τῇ περιτομῇ ἐν υἱοῖς ᾿Ισραηλι- 
τῶν κατὰ τῆς φυλῆς ᾿Ιούδα καὶ τοῦ Χριστοῦ 
αὗται: ᾽᾿Εσσαῖοι 1 αλιλαῖοι “Ημεροβαπτισταὶ Μασ- 
βωθεοι “Σαμαρεῖται Σαδδουκαῖοι Φαρισαῖοι.᾿ 
Καὶ ἕ ἕτερα δὲ πλεῖστα γράφει, ὧν ἐκ μέρους ἤδη 8 

πρότερον ἐμνημονεύσαμεν, οἰκείως τοῖς καιροῖς 
τὰς ἱστορίας παραθέμενοι, ἔκ τε τοῦ καθ᾽ “Εβραίους 
εὐαγγελίου καὶ τοῦ Συριακοῦ καὶ ἰδίως ἐκ τῆς 
“Ἑβραΐδος διαλέκτου τινὰ τίθησιν, ἐμφαίνων εξ 
Ἑβρ αίων ἑαυτὸν πεπιστευκέναι, καὶ ἄλλα δὲ ὡς 
ἐξ ᾿Ιουδαϊκῆς ἀγράφου παραδόσεως μνημονεύει. οὐ 

ἴτθῃ, 4, 30, ὃ μόνος δὲ οὗτος, καὶ Εἰρηναῖος δὲ καὶ ὁ πᾶς τῶν 9 
ἀρχαίων χορὸς πανάρετον Σοφίαν τὰς Σολομῶνος 
ΠΠαροιμίας ἐκάλουν. καὶ περὶ τῶν λεγομένων δὲ 

1 “ΤῊ. ὈΘΟρΙΘ᾽ ἀβιδ}ν τηθᾶηβ ἐῃ6 ΨΦον5, θὰ Πότ ἰδ 
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γεοὺ θ6 θη σουτιιρίθα ΒΥ νᾶΐῃ τηθϑβᾶρθβ, θα ΤΗΘΡΟΙΗ 5, 
βεοᾶυβα ἢ δὰ ποῦ θθϑὴ τηδᾶβ Ὀίβμορ, βερὶπϑ 15 
οοΥτρύϊοη ὈΥ ὑΠ6 βανθὴ Πουθβίθβ, ἴο ψῃΐοῃ Πα Ρὲ6- 
Ἰοηρ64, διαοηρ' Π6 Ῥβορὶβ.: ΟΥ̓ ἐπεθεὲ γοσθ σπηοῃ, 
ΏΘηοα ἐπα 5᾽τηοπίαπβ, πᾶ ΟἸθορίιβ, μοποθ ἐπα 
ΟἸεοΡίδηβ, απ ᾿οϑίμευβ, ψἤβθπος ἐπα Το Πΐϑη8, 
δ ηἃ Οονίπαθυβ, ῃοποθ ἐπε Οογαίμεπὶ απ ἐπε 
Μαβροίῃεὶ. Ἐγοτὰ ὑμθβθ οοὴβ ἐπε Μεπδπανδηϊϑὲβ 
πα ἐῃῆ6 Μαγοϊδηϊβδὲβ πα ἐῃπθ (δγροογαίίδπβ ἀπ ἐπε 
αϊθηἐϊηΐδηβ πᾶ {πῸ Βδβ Π] ἀαπς πᾷ ϑαξυγη]Ἕδηθ : 
686} οὗ ἔπθβθ ῥυΐβ ἔουυγαγα ἴῃ [5 οὐ ρΘΟΌΪΔΥ τγ ἂν 
15 οὐγῆι Ορ᾿πίοῃ, δηα ἔτότη ἔθεσι οοσπα ἐμ ἴα]ςα (ηγίοῖς 
Δηα ἔα156 Ῥγορῃθῖβ δπα ἔρ]βε ἀροβὶϊεβ γῆο ἀδβίτου 
ἐῃ6 απίτν οὗ {Π6 σμυτοη ὈΥ ὑμδῖν ροϊβοπουβ ἀοοίτϊ πὸ 
ραϊπδὺ (οα ἀπα ἀραϊηθὺ Ηἷς ΟΠ γί βυ.᾿ 
ΤῊ βαῖηθ ΨΥ ΕῚ 4150 ἀθβουθεα ἐπε βθοῖβ πο 

ΟἼ66 Θχίβίβα διηοηρ ἐμ6 (6νν5 85 [Ὁ]ον5: “Νον 
ἔπθγθ γ 6 νϑυΐοιβ ορίπΐοηβ δυχοηρ' Π6 οἰγουσηοί βίο, 
8Ιηορ' ὑΠ6 οὨΠαάγθη οἵὨ βγϑ6], αρδϊπϑὺ ἐπ6 ἐγίθα οὗ 
Δα. πα ἐπμθὸ Μαεββίδη, δ5 [ὉΠον5: Εββ6Π68, 
ΘΔ] Πθαηβ, Ηδηηεγοραρ ϊβἰ5, Μαβροιμοὶ, ϑαχηδυδηβ, 
Βαδάποδαβ, δπα ῬΠδγίβθθς. 

Ηδς αἷβο ψγοΐβ τποῃ ἴἤοσα, το ψῃΐοἢ μὰ ἢᾶγα 
ΔΙγθδαγ τηδᾶδβ βοπια αποὐαἰίομβ, δυγαηρίηρ ἐπ 6 Πδυγα- 
εἶνεϑ ΠΟ ΠΟ]ΟΡΊΟΔΠγ, πα 6 τη8 65 Ἔχ γδοίβ ἔγοσα ἐπ 6 
(65Ρ6] δοςογαϊηρ; ἴο η8 Ηβθγενβ, δηα ἔγοτα {π ϑγυίδας 
8.Πα ΡΥ ἰου] αν ἔτουι ἐῃς Ηθρτον Ἰδηριαρο, ΞΒΒονίηρ' 
ὑπαῦ μα δα θβδϑη οοηνοσἐβα ἔγοση διηοπρ ἔπ ΗΘ θταν, 
δια 6 τηθηΐοηβ ροϊηΐβ 85 οοτηΐηρ' τόση ὅπ 6 ἀπε ἔθη 
ἐγδαττοη οὗ ἐῃη6 Φενβ. Απα ποῖ οἠἱῃ Π6 Ρυΐ α͵5ο [τὸ -᾿ 
ὩδΘῸΒ δπα {ῃ8 γγ8016 φοιρϑην οὗ {πε δποίθηίβ οα] δα 
με Ῥγονευθβ ὑῃς6 ΑἸ] -νίταοιυβ νΥ βάοιη. ἀπά ἴῃ ἀ15- 

ΒΘΘΙῺ5 ἴο τηθῃ Ῥαϊ]εϑιϊπίαπ ΟἩ τ βιΐαπβ. Βα ἐῃ6 ραββαρα ἰβ5 
ποὺ οΟἸδαῦ, δηα Ῥοββί]ν {πα ἰοχὺ 15 οουγαρὲ. 
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Αοὔρ 17, 84 

ἘΠΘΕΒΙΙ 

ἀποκρύφων διαλαμβάνων, ἐ ἐπὶ τῶν αὐτοῦ χρόνων 
πρός τινων αἱρετικῶν ἀναπεπλάσθαι τινὰ τούτων 
ἱστορεῖ. ἀλλὰ γ γὰρ ἐφ᾽ ἕτερον ἤδη μεταβατέον. 
ΧΧΉΙ. Καὶ πρῶτόν γε-περὶ Διονυσίου φατέον ὅ ὅτι 

τε τῆς ἐν Κορίνθῳ παροικίας τὸν τῆς ἐπισκοπῆς ἐγ- 
κεχείριστο θρόνον, καὶ ὡς τῆς ἐνθέου φιλοπονίας 
οὐ μόνοις τοῖς ὑπ᾽ αὐτόν, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ τοῖς ἐπὶ 
τῆς ἀλλοδαπῆς ἀφθόνως ἐκοινώνει, χρησιμώτατον 
ἅπασιν ἑαυτὸν καθιστὰς ἐν αἷς ὑπετυποῦτο καθο- 
λικαῖς πρὸς τὰς ἐκκλησίας ἐπιστολαῖς: ὧν ἐστιν ἡ 
μὲν πρὸς Λακεδαιμονίους ὀρθοδοξίας κατηχητικὴ 
εἰρήνης τε καὶ ἑνώσεως ὑποθετική, ἡ δὲ πρὸς 
᾿Αθηναίους διεγερτικὴ πίστεως καὶ τῆς κατὰ τὸ 
εὐαγγέλιον πολιτείας, ἧς ὀλιγωρήσαντας ἐλέγχει 
ὡς ἂν μικροῦ δεῖν ἀ ἀποστάντας τοῦ λόγου ἐξ οὗπερ 
τὸν προεστῶτα αὐτῶν Ἰ]ούπλιον μαρτυρῆσαι κατὰ 
τοὺς τότε συνέβη διωγμούς. Κοδράτου δὲ μετὰ 
τὸν μαρτυρήσαντα Πούπλιον καταστάντος αὐτῶν 
ἐπισκόπου μέμνηται, ἐπιμαρτυρῶν ὡς διὰ τῆς 
αὐτοῦ σπουδῆς ἐπισυναχθέντων καὶ τῆς πίστεως 
ἀναζωπύρησιν εἰληχότων" δηλοῖ δ᾽ ἐπὶ τούτοις ὡς 
καὶ Διονύσιος ὁ ᾿Αρεοπαγίτης ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου 
Παύλου προτραπεὶς ἐπὶ τὴν πίστιν κατὰ τὰ ἐν 
ταῖς Πράξεσιν δεδηλωμένα, πρῶτος τῆς ᾿Αθήνησι 
παροικίας τὴν ἐπισκοπὴν ἐγκεχείριστο. ἄλλη δ᾽ 
ἐπιστολή τις αὐτοῦ πρὸς Νικομηδέας φέρεται, 
ἐν ἧ τὴν Μαρκίωνος αἵρεσιν πολεμῶν τῷ τῆς 
ἀληθείας παρίσταται κανόνι. καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ 
δὲ τῇ παροικούσῃ ᾿όρτυναν ἅμα ταῖς λοιπαῖς 
κατὰ Κρήτην παροικίαις ἐπιστείλας, Φίλιππον. 
ἐπίσκοπον αὐτῶν ἀποδέχεται ἅτε δὴ ἐπὶ πλείσταις 
μαρτυρουμένης ἀνδραγαθίαις τῆς ὑπ᾽ αὐτὸν ἐκ- 
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Οαδδίπρ' ἐΠ6 50-0 8164 Αροοῦυρπα, Πα τοὶαῦθβ ὑπαῦ βοπλα 
Οὔ ΎΠοτα ψγοτα Γαυϊοαξοα Ὀγ οονῥαΐῃ πουθίϊοβ ἰπ Ηΐβ οὐ ἢ 
ἴπτηθ. Βαυΐ νὰ πιπδὺ ΠΟ Ρᾶ85 οἢ ἴο Δποῦπου τυῦθυ. 
ΧΧΙΠ. (οποογηΐηρ' Π]ομγϑίθβ ἰὉ ταυδὺ ἢγβὺ Ὀ6 βδϊα 

ἐπα Π6 νγὰβ δρροϊηϊθα ἴο ἐπε Τῃγοπα οὔ ἐπ δρίβοοραῖθ 
οὗ πες ἀΐοσδθβο οἵ (ουϊμίῃ, δπα ὑπαὶ μ6 σοτητηπηϊοαΐθα 

Ηΐ5. ἀϊνίπα ᾿πυβέγυ ἀπρΥὰαρΊ ΠΡῚΥ ποὺ ομ]ν ἴο ἐποβα 
ὉΠ6ΘΥ Πΐτη Ραΐ 1580 ἴο ὕποβα αὖ ἃ αἰβίδποθ, τ παθυίηρ' 
Πΐπη561} τηοϑὺ 56 Ὁ} ἕο 411 ἴπ 1ῃ6 ροπουδὶ δρίβε]6ϑ 
ὙΠ 6 ἢ Π6 ἄγον ἊΡ ἔου {π6 ομυτομοβ. Αὐαοηρ' ὑΠ τὴ 
Πα Ἰοῦξεν ἐο {με 1,δοθαδοιηοηίδηβ 15. δπ ἰηδ τ πο 00 
ἴῃ οΥἾΠΟΔΟχΧΥ οἡ ἐπε βυδ]θοὺ οὗ ρεδβοθ δπα πηϊΐυ, θα 
δε Ἰεέίου ἕο ἐπε Αὐποηΐδηβ 15. ἃ. 68}1 ἴο αι ἢ ἀηα ἴο 
1ἴπ δοοοταϊηρ ἕο ὑῃ6 φΌΒΡΕΙ, δπα ἔργ ἀδβρίβίηρ ἐΠ18 
6 γσϑθυΐϊ 65 ἔπϑυη 85 411 θα ἀροβίαξεβ ἔτοση {πῸ ὑγατῃ 
βίησα 16 τηδγγγάοτη οἵ ῬΌΡ]1α5,5 {πεῖν Ἰθδάδϑυ, ἴῃ [Π6 

Ῥευβθουθοι οὗ ἐμαὶ ἐπηθ. Ηδ τπθπέϊοπβ ἐμαὶ Οαυδά- 
ταῖι5 νγὰβ δρροϊηνεα ὑμπεῖν ὈΙΒΠΟΡ ἴδον {Π6 την γγάουη 
οἵ ῬΘ]1ὰ5 δηα ἐδϑεϊῆαθβ ἐμαὺ ἐπγοιρῊ ἢΪ8. 264] ἔΠῸῪ 
δᾶ θεδϑη Ὀγτουρηὺ τορούῃον ἀηα γθοοϊνϑα ἃ γανῖνδ] οὗ 
ἐπμεῖν ἔα. Μογθονοῦ, μ6 τηθηὐοπβ ὑμαὺ Ομ γβῖπ5 
ἐπε Αγεοραρὶθα νὰ οοηνεῦίθα Ὀγ πε Δροβῦϊς Ῥδὰ] 
ἴο ἔπε αι. ἢ, δοοογαϊηρ ἴο ἔπ παυταῖίνε ἴῃ Π6 Αοὔβ, 
πα νγὰβ ὅπ6 βγϑὺ ἴο Ὀ6 δρροϊηξεα ἴο ἐπ6 ὈΙΒπορσγῖς οὗ 
“ἜΠ6 ἀϊοοοβθ. οὔ Αἰπθηθβ. ὙΠοτα 15. δποῦμου δχίδηϊ 
Ἰδ ξεν οἵ Ηἰ5 ἕο με ΝΙοογηβάϊδηβ ἴῃ ὑγΒΙ ἢ Π6 σοι αΐβ 
ἔπ6 ΠουΈϑυ οὗ Μαγοίοπ ἃπα φοιῆρδγαβ ἴδ ψ τ μα στα]8 
οὔ ἐμ σα. Ηεδ 150 ψτοῖθ ἕο ἔῃ οπαγοῃ βο] οατπΐηρ' 

ἴῃ Οοτέγπα τοροῦμον ψἱδἢ ὅΠ6 οὐμον γθΐδη ἀΐοοθβ68, 
Δ Πα ὑγϑ]οοσαθβ ἐμεῖν ὈΙϑμορ ΡὮΠΡ ἕον ἔπε ταρυϊαΐίομ 

το 1 Νροπθδ οἵ ΠΪ5 νυ ϊηρδ ἀγὸ οχίδπηΐ. 
2. Νοιῃίηρ; πιοτα 5 Κπονῃ οἵ {Π15 ῬΈΡ]1πι8. 
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Μαΐῦ. 11, 80 

1 05. 8,..2 
ΗΘ. ὅ, 12-14 

ἘΌΘΕΒΙΟΒ 

κλησίας, τήν τε τῶν αἱρετικῶν διαστροφὴν ὑπο- 
μιμνήσκει φυλάττεσθαι. καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ δὲ τῇ. 
παροικούσῃ ᾿Αμαστριν ἅμα ταῖς κατὰ Πόντον 
ἐπιστείλας, Βακχυλίδου μὲν καὶ ᾿Ελπίστου ὡς ἂν 
αὐτὸν ἐπὶ τὸ γράψαι προτρεψάντων μέμνηται, 
γραφῶν τε θείων ἐξηγήσεις παρατέθειται, ἐπί- 
σκοπὸν αὐτῶν ὀνόματι Πάλμαν ὑποσημαίνων' 
πολλὰ δὲ περὶ γάμου καὶ ἁγνείας τοῖς αὐτοῖς 
παραινεῖ, καὶ τοὺς ἐξ οἵας δ᾽ οὖν ἀποπτώσεως, 
εἴτε πλημμελείας εἴτε μὴν αἱρετικῆς πλάνης, 
ἐπιστρέφοντας δεξιοῦσθαι προστάττει. ταύταις 
ἄλλη ἐγκατείλεκται πρὸς Κνωσίους ἐπιστολή, ἐν 
ἡ Πινυτὸν τῆς παροικίας ἐπίσκοπον παρακαλεῖ 
μὴ βαρὺ φορτίον ἐπάναγκες τὸ περὶ ἁγνείας τοῖς 
ἀδελφοῖς ἐπιτιθέναι, τῆς δὲ τῶν πολλῶν κατα- 
στοχάζεσθαι ἀσθενείας. πρὸς ἣν ὃ Πινυτὸς ἀντι-" 
γράφων, θαυμάζει μὲν καὶ ἀποδέχεται τὸν Διονύσιον, 
ἀντιπαρακαλεῖ δὲ στερροτέρας ἤδη ποτὲ μεταδιδόναι 
τροφῆς, τελειοτέροις γράμμασιν εἰς αὖθις τὸν παρ᾽ 
αὐτῷ λαὸν ὑποθρέψαντα, ὡς μὴ διὰ τέλους τοῖς 
γαλακτώδεσιν ἐνδιατρίβοντες λόγοις τῇ νηπιώδει 
ἀγωγῇ λάθοιεν καταγηράσαντες-" δι᾽ ἧς ἐπιστολῆς 
καὶ ἡ τοῦ Πινυτοῦ περὶ τὴν πίστιν ὀρθοδοξία τε 
καὶ φροντὶς τῆς τῶν ὑπηκόων ὠφελείας τό τε 
λόγιον καὶ ἡ περὶ τὰ θεῖα σύνεσις ὡς δι᾽ ἀκρι- 
βεστάτης ἀναδείκνυται εἰκόνος. 

Ἔστι τοῦ Διονυσίου καὶ πρὸς Ῥωμαίους ἐπι- 3 
στολὴ φέρεται, ἐπισκόπῳ τῷ τότε Σωτῆρι προσ- 
φωνοῦσα: ἐξ ἧς οὐδὲν οἷον τὸ καὶ παραθέσθαι 
λέξεις δι’ ὧν τὸ μέχρι τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς διωγμοῦ 
φυλαχθὲν “Ῥωμαίων ἔθος ἀποδεχόμενος ταῦτα 
γράφει: “ἐξ ἀρχῆς γὰρ ὑμῖν ἔθος ἐστὶν τοῦτο, 1 
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οὔ πθ σβυτοι ἴῃ Ηΐ5 οματρ ἴῸν ΤΘΠΥ ΠΟΡΪ6 δοῖβ, δπα 

ἢ6 δη]οΐηβ οἂγε δραϊηβὺ Πουθεϊοαὶ οὐτοσ. Ηδ αἷβο 
ψγτοΐα ἕο ὑπ σἤυγοἢ 50] ουτΐηρ᾽ ἴῃ Αὐηαβύγίβ, ἑορ ΥΠΕΥ 
ἢ ἐπθ6 ΠΟ 65. ἴῃ Ῥοηπΐίαβ, δπα τηθηϊξίομθ ἐπδΐ 

Βδοοῆν 65 πα ΕἸρίβθιβ μδα ὑτρεᾶ Ἠΐπι ἕο νυῖτο ; 
ἢθ δάδποοβ ᾿ηδεγρυοίαίίοηβ οὐ ἐπε ἀἰνίπα βουίρῥυγοϑ, 
8ἃ.ηΠα τηθηϊίοηβ ὈΥ πᾶπιθ ἐπμοῖν Ὀίβῃορ Ῥαϊπιαβ. Ηδ 
Βᾶνε ἔπι τηϑην δχμογξαξίοης δου τηδυυίαρα ἀπ 
οΒαβυϊγ, ἃπα ογάθυβ ἔμϑιη ἴο γσεοθῖνα ἔῃοβε ΨηῸ ἃΓ6 
οοηνου θα ἔτουα ΠΥ Ὀδοκϑ] ἀἴηρ', ννμθ ποὺ οὗ οοπαποῦ 
ΟΥ̓ Πογθέϊοα! εὐτοῦ. ΤῸ {πῖ8 1Ιι5ὲ Πὰ8. θδθεπ δαάεα 
ΔΉΠΟΥ αρίϑε!α ἴο (ποββιβ, π΄ ψῃο Π6 δχπουβ 
Ριηγίοβ, {Π6 Ὀβμορ οὗ ἐπε ἀΐοοββε, ποῦ ἕο ραΐ οπ ἐπ 
Ὀγθίῆγεπ ἃ ΠθαᾶνΎ ΘΟτηρυ βου Ρυγᾶξδη οοποθυπίηρ' 
ομαβυΥ δ πα ἕο οοηϑίαθυ ἐΠ6 γε κπ β865 οἵ {Π6 τηδηγ. 
Τὸ {Πῖ5 Ρίηγτθοβ γθρ] 64 ἐπα Πα δατηϊγεα δπα νγεϊοογηθά 
Πϊοηγϑῖαβ, θα Θχῃογίβα Ὠΐτη ἴῃ ἔστη ἰο ργονίαθ αὖ 

᾿ΒΟΙΏ6 ΕΠ πΠ16 ΤΟΤΕ 5014 ἔοοά, ἃπα ἕο πουτίβῃ ἐπ 6 ῥῬθορὶβθ 
ὉΠἅῖΘΥ Πίτη ἢ δΔηούμου τηοτα δαναποθα Ἰδοὺ, 50 

ὑμαῦ ἔμαν τηϊρηῦ ποὺ 6 δα οοηέϊπαα!!ν οὐ τα ΚῪ 
γψοτάβ, 8Δη4 θ6 οδυρῃξ πἀπᾶνγαῦα ὈΥ οἷα ἂρὲ ψΉ1]16 5.1} 
ἐγθαΐβθα 85 οῃ]άγθη. [}Ὲη ἐῃϊ5 Ἰοξξεν Π6 οὐ ποάοχυ οἵ 
Ῥιηγίοβ ἴῃ ἐῃε ἔαϊθῃ, Ηἷ5. οαγσα ἔου ὑποβα ἀπάᾶθυ Πΐτη, 
ἢ15 Ἰδαυπίηρ' πα ἐμπθο]ορῖοα! πα ουϑίδπαϊηρ' ἀγ 6 5ῃονη 
85 ἴῃ ἃ τηοβϑὺ δοουγαΐα ᾿τη8ρ6. 

ΤΠΘΥΘ 15, ΤΥ Θον ου, αχίδηΐ ἃ ᾿ούδευ οἵ Π᾿οηγϑίαβ ἕο 
1Πς Βοιλδηβ δα αἀγοββθα ἴο δοίθυ ψῆῸ νγὰβ ἔθη Ὀΐβῃορ, 
δια ἔΠ6γα 15 ποϊῃϊηρ θαύξου ἐπδπη ἕο αποΐα ἐπ 6 νου 
ἴῃ ψΠοἢ ἢδ σγεϊσοοιαθο ἐπα οὐβίοτα οὗ {ῃη6 Ἐογηϑηβ, 

ΠΜΜΏΙΟΙ ψψὰ5 Οὐβεγνεα ἄονῃ ἕο ἐπα ρϑυβθοιύοη [π ΟἿ 
ΟΥῚ ἐἶϊτηθ5. “ΤῊ Ϊ5 Πὰ5 θ6 θη γοῦτ οαβίοτη ἔγοτη {Π6 θ6- 

581 



Μαῦϑῃ. 18, 26 

Ἐϑν. 22, 18, 
19 

ΕΟΒΕΒΙΤΙΒ. 

πάντας μὲν ἀδελφοὺς. ποικίλως εὐεργετεῖν ἐκ- 
κλησίαις τε πολλαῖς ταῖς κατὰ πᾶσαν πόλιν ἐφόδια 
πέμπειν, ὧδε μὲν τὴν τῶν δεομένων πενίαν ἄνα- 
ψύχοντας, ἐν μετάλλοις δὲ ἀδελφοῖς ὑπάρχουσιν 
ἐπιχορηγοῦντας δι᾿ ὧν πέμπετε ἀρχῆθεν ἐφοδίων 
πατροπαράδοτον ἔθος Ῥωμαίων “Ῥωμαῖοι φυλάτ- 
τοντες, ὃ οὐ μόνον διατετήρηκεν ὃ μακάριος ὑμῶν 
ἐπίσκοπος Σωτήρ, ἀλλὰ καὶ ηὔξηκεν, ἐπιχορηγῶν 
μὲν τὴν διαπεμπομένην δαψίλειαν τὴν εἰς τοὺς 
ἁγίους, λόγοις δὲ μακαρίοις τοὺς ἀνιόντας ἀδελ- 
φούς, ὡς τέκνα πατὴρ φιλόστοργος, παρακαλῶν.᾽᾽ 
Ἔν αὐτῇ δὲ ταύτῃ καὶ τῆς Κλήμεντος πρὸς 

Κορινθίους μέμνηται ἐπιστολῆς, δηλῶν ἀνέκαθεν 
ἐξ ἀ ἀρχαίου ἔθους ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας τὴν ἀνάγνωσιν 
αὐτῆς ποιεῖσθαι. λέγει γοῦν: “τὴν σήμερον οὖν 
κυριακὴν «ἁγίαν ἡμέραν διηγάγομεν, ἐν ἧ ἀν- 
ἔγνωμεν ὑμῶν τὴν ἐπιστολήν, ἣ ἣν ἕξομεν ἀεί ποτε 
ἀναγινώσκοντες νουθετεῖσθαι, ὡς καὶ τὴν προτέραν 
ἡμῖν διὰ Κλήμεντος γραφεῖσαν.᾿"᾽ 

Ἔστι δ᾽ ὁ αὐτὸς καὶ περὶ τῶν ἰδίων ἐπιστολῶν. 
ὡς ῥᾳδιουργηθεισῶν ταῦτά φησιν" “ἐπιστολὰς γὰρ 
ἀδελφῶν ἀξιωσάντων με γράψαι ἔγραψα. καὶ 
ταύτας οἱ τοῦ διαβόλου ἀπόστολοι ζιζανίων 
γεγέμικαν, ἃ μὲν ἐξαιροῦντες, ἃ δὲ προστιθέντες" 
οἷς τὸ οὐαὶ κεῖται. οὐ θαυμαστὸν ἄρα εἰ καὶ τῶν 
κυριακῶν ῥᾳδιουργῆσαί τινες ἐπιβέβληνται γραφῶν, 
ὁπότε καὶ ταῖς οὐ τοιαύταις ἐπιβεβουλεύκασιν.᾽" 

Καὶ ἄλλη δέ τις παρὰ ταύτας ἐπιστολὴ τοῦ 
Διονυσίου φέρεται Χρυσοφόρᾳ πιστοτάτῃ ἀδελφῇ 

1 ΤῊ πηΐπθ8 ΈΓῈ. σομδίδηςν ἀϑεαὰ ὈΥ ἐπα Ποιϊηδηβ 85. 
οοην οὶ Θϑια Ὀ]5Ππηθηΐβ, 85. νους ἴπ ἐμοπὶ νγὰ5 τοραγᾶθα ἃ5 
πηῇὲ Ἔνθη [ῸΓ 5]αν 88. 
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ϑἰπηΐηρ,, ἴο ἀο σοοᾶ ἴῃ τηϑη 014 νγὰγ5 ἴο 811 ΟΠ ἰβυϊδηβ, 
δα ἕο 56 πα οοηγὶ θυ οηβ ἕο ὅπ6 τηϑην ΟΠ ΤΟ ἢ 65 ἴῃ 
ΘΥΘΙῪ Οἷδγ, ἴῃ βοὴθ Ὀ]8665 γϑ]ανίπρ {πΠ6 ρονεγῖν οἵ 

ἐπα ποοϑᾶν, δηα τοϊηϊβίθυϊηρ ἴο Π6 ΟΠ ϑἐΐδηβ ἰπ ἐΠ 6 
τηΐηθ5,} Ὺ ἐπε οοπίγ θυ οι ΠΪ]0 γοὰ πᾶνε βϑηΐ 
ἔγοσα ἔπ6 Ὀερὶηπίηρ', ργθβουνίηρ ἔῃ 6 Δηοοϑίσα] οαβέοση 
οἵ ἔῆε Βοιηθδηβ, ἔσθ Βοιηδηβ ἃ5 γοι ἃγ6. ὙΟΙ 
Ὀ]Εσβθα Ὀῖβῃορ ϑδοίευ. 8 ποῦ ΟἿΪΥ οδυυϊθα οἢ {15 
Βαρὺ Βαϊ Πᾶ5 Ἔνϑὴ ἱπογθαβϑα 1Ὁ, ὈῪ δατηϊηϊδξθυϊηρ' {Π6 
Ῥουπὲν αἰδιυθαΐεα ἕο ἐπα βαϊηΐβ ἀπ ὈΥ δχπου ηρ' 
ΜΙ ἢ Ὀ]οββθα ψουᾶβ ἐπα Ὀγοίῆγθη γη0 οοπηα ἴο 
Βοτη6, ἃ5 ἃ Ἰονίηρ' ἔλέμου σου] ἢΐβ ομΠ]Πἀγθη." 

Ιὴ {ἐπῖ8 βᾶσηβ Ἰθύζει ἢ 4150 αυοΐθβ ἐμα Ἰεΐξζου οὗ 
ΟἸεσαθηΐ ἕο ἔπε (ον ΐδηβ, 5Βῃονίηρ ἐπαὺ ἔγτοσα ἐπα 
Βερίπηίηρ 1 μα θεεη ἐπα ουβίομη ἰο τεδά ἰδ ἱπὶ ἐπ 
οἤυτοῃ. “Το- δ να ορβευνβα ἐπε ΠοΙγ ἄδὺ οὗ ἐπε 
Τογτά, πᾶ τεδᾶ ουῦ γουΐ Ἰούδα, ννῃοἢ τα 58}8]] 
οοπξίππα ἴο γοϑα ἔγουη {ΐπηθ ἕο ἐἶτηθ ἔῸΥ οὐσ δΔατηοηῖ- 
ἰΐοπ, 8ἃ5 γα ἀο στ ἐμαὶ ΠΟ ἢ νγὰβ ξουτ θυ] βαηῦ ἴο 
5 Ῥπτουρὴ ΟἸεσαθηΐ. ἡ 
ΤῊ βαπιθ ψΥΪοΥ ΒΡ ΔΚ 85 [Ό]Π]Ποννα ἀθου {πῃ α]518- 

οαἰϊοι οἵ Ηἴβ ουγῃ Ἰε ξουβ. “θη ΟΠ τ β 8 η5 δβκθα τὴα 
ἴο ψυῖδα Ἰοϊζουβ 1 σσοῖς ἔπθηι, ἀπα ἐπ6 δροβί]δθβ οἵ 
1Π6 ἀδν] μᾶνα Ε]16α ἐμουα ἢ ἔαταθβ, Ὀγ ᾿θανίπρ' ουὖ 
Βοῖὴθ ἐπίπηρϑ δηα ρυξείηρ' ἴῃ οἴπειβ. Βυΐ γγοθ ανναὶἐβ 
ἔπεα. ὙΠογθίοτα τὸ ἴθ πὸ ΟΠ άΕΥ ὑμαῦ βοῖὴθ ἢδνθ 
ΒΌΠΕ δρουὺ ἴο [Δ]51ν νεῖ {Π6 βουρύαγεβ οὐ της Γογὰ 
γγπθη ΤΠΘΥ Πᾶνα ρῥ]οἐἐοα ἀραϊπδὺ νυ! Πρ 80 1 θυίου. " 

Βεβίάεθβ ὑπεθε ὑμπουα 15 Ὄχίδπὸ ἃποῦμον Ἰεὐ ον οὗ 
Ῥϊοηγβίαβ ἴο ΟΠ βόρμογα, ἃ τποϑὺ Ὁ Π{Ὁ] (ἢν ἰβεΐϊδη, 

3 Τῇ ἴ5 ἴο θ6 ποἐϊορᾷ ἐμαὶ ΠΙοηγϑῖιβ τοραγαβ Βοίἢ ἐπα Ἰοίτον 
οὗ ϑοίεν απᾶ ἐπε Ἰεἰξοσ οὔ (]επιεπὲ 45 σοπηϊηρ' ἔγομπι ἔπ6 σμπτοἢ 
οὗ Βοιης οἵ ψῃϊοῃ ἐπαν ἀγα ἐπε βγοὶ πα βεοοπᾶ βρίβί!θβ. 
ΤΉεΙα ἰ5 τη ἢ ἰο 6 βαϊα ἴον ἃ. γορ Ἡδυπδοῖκ᾿ 5 νίαν ἐμαὶ ἐπε 
Ἰδοῦ το τε 6411 11. ΟἸοτηοπὲ 15 ταν ἔπε Ἰεἰξεν οἵ ϑοῖογ. 
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ἘΠΞΕΒΙΓΩ͂ 

ἐπιστείλαντος, ἧ τὰ κατάλληλα γράφων, τῆς 
προσηκούσης καὶ αὐτῇ μετεδίδου λογικῆς τροφῆς. 
καὶ τὰ μὲν τοῦ Διονυσίου τοσαῦτα. 
ΧΧΙΨ. Τοῦ δὲ Θεοφίλου, ὃν τῆς ᾿Αντιοχέων 

ἐκκλησίας ἐπίσκοπον δεδηλώκαμεν, τρία τὰ πρὸς 
Αὐτόλυκον στοιχειώδη φέρεται συγγράμματα, καὶ 
ἄλλο Πρὸς τὴν αἵρεσιν Ἑρμογένους τὴν ἐπιγραφὴν 
ἔχον, ἐν ᾧ ἐκ τῆς ̓Αποκαλύψεως ᾿Ιωάννου κέχρηται 
μαρτυρίαις" καὶ ἕτερα δέ τινα κατηχητικὰ αὐτοῦ 
φέρεται βιβλία. τῶν γε μὴν αἱρετικῶν οὐ χεῖρον 
καὶ τότε ζιζανίων δίκην λυμαινομένων τὸν εἰλικρινῆ 
τῆς ͵ ἀποστολικῆς διδασκαλίας σπόρον, οἱ παν- 
ταχόσε τῶν ἐκκλησιῶν ποιμένες, ὥσπερ τινὰς 
θῆρας ἀγρίους τῶν Χριστοῦ προβάτων ἀποσο- 
βοῦντες, αὐτοὺς ἀνεῖργον τοτὲ μὲν ταῖς πρὸς τοὺς 
ἀδελφοὺς νουθεσίαις καὶ παραινέσεσιν, τοτὲ δὲ 
πρὸς αὐτοὺς γυμνότερον ἀποδυόμενοι, ἀγράφοις 
τε εἰς πρόσωπον ζητήσεσι καὶ ἐπκιυχιν "ἢ ἤδη 
δὲ καὶ δι’ ἐγγράφων ὑπομνημάτων τὰς δόξας 
αὐτῶν ἀκριβεστάτοις ἐλέγχοις διευθύνοντες. ὅ γέ 
τοι Θεόφιλος σὺν τοῖς ἄλλοις κατὰ τούτων στρα- 
τευσάμενος δῆλός ἐστιν ἀπό τινος οὐκ ἀγεννῶς 
αὐτῷ κατὰ Μαρκίωνος πεπονημένου λόγου, ὃς 
καὶ αὐτὸς μεθ᾽ ὧν ἄλλων εἰρήκαμεν εἰς ἔτι νῦν 
διασέσωσται. τοῦτον μὲν οὖν ἕβδομος ἀπὸ τῶν 
ἀποστόλων τῆς ᾿Αντιοχέων ἐκκλησίας διαδέχεται 
Μαξιμῖνος. 

ΧΧΥΝ. Φίλιππός γε μήν, ὃν ἐκ τῶν Διονυσίου 
φωνῶν τῆς ἐν Τορτύνῃ παροικίας ἐπίσκοπον ἔγνω- 
μεν, πάνυ γε σπουδαιότατον πεποίηται καὶ αὐτὸς 
κατὰ Μαρκίωνος λόγον, Εἰρηναῖός τε ὡσαύτως καὶ 
Μόδεστος, ὃς καὶ διαφερόντως παρὰ τοὺς ἄλλους 
884. 
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ἘΟΟΙΕΒ, ΗΙΘΤΟΒΥ, ΙΝ. χχηϊ. 18---χχν. 1 

ἴῃ ΠΟ ἢ Π6 νυῖδαβ ἕο ΠΟΥ, βυ Ὀ]Υ ἱπηραγεϊπρ' ἕο ΠΟΥ 
ὅῃ8 ῬΙΌΡΕΟΥ βρίτίδαδ] ἔοοα. ϑιιοἢ ἀγα ἐπα ἴδοὺβ δθουΐ 
Ἰομγβῖα5. ; 
ΧΧΙΝ. ΟΥ̓ ΤΠΕορΡΠ 5, νου γα μᾶνα τηθη οπϑα 

85. ὈΙΒΠΟΡ οὗ {π6 σμυσοῃ οὗ ἐῃη6 Απύϊοοπίαμβ, ἔῃσεθα 
Θἰθιηθηΐαιν ἐγεδιϊβεθ ἃγεὲ εχίδηΐ, δάάγεββεα ἴο 
Αὐϊοίγουβ, ἀπά ἃποίμον ψἱἢ ἐπα {{||6, Ασαϊπδὲ ἐδ6 
Ἡογοϑη ο7᾽ Πονηιοσόηθδ, ἴῃ νυ οἢ μ6 μὰ ααοίεα {Π6 
ΑΡοσδΙγρβα οὔ Φόμη, ἃπα ἔπογα ἅτε ἷθοὸ δχίδηξ βοπιθ. 
οὗμοὺ ὈΟΟΙκ5 οὗ 5. οἡ ἰηδίγιοίίου, Ηθγούϊοβ γα υδ: 
νη ἔμθη πο 1685 ἀθἤ]ηρ ἔῃ 6 ῥα 5664 οὗ ἀροβίο!]ς 
ῥαδοῃῖηρ' Π|ς6 ἤαγ 5, ἃπα {Π6 5Βῃβρῃογαβ οἵ Ππ6 ομυτο 68 
ἴῃ .ΘΥΕΙῪ ΡὈΪδοθ, 85 ἐπουρῊ αγν!πρ' οἵα ψ]]α θΘαϑὲβ ΤτΌυὰ 
ΟΠ υῖϑἐ 5 5η66Ρ, δχοϊ θα ἔπθπὶ δῦ οπ6 ἐΐπια Ὀγ γθρυΚαβ᾽ 
δια Θχουξαύομβ το {πΠ6 Ὀγεΐθγθη, αὖ ἀπούμον Ὀγ ἐπεῖν 
ΤΟΥ͂Θ οοΙαρ] αἴθ ἜΧΡΟβαγα, ΕΥ̓ ππνυϊθη ἃ Πα ΡΕΥΒΟΏΔ] 
ἱπαυγ ἃΠα οοηνουβδαίίοη, δπα αἰ ἰτηδύθ]γ οουτθοξηρ' 
ἐπεὶν ορίηΐοηθ ὈΥ δοουταῖα δυριτηθηΐβ ἴῃ τυ ἢ 
ἐγθαιβεβ. [ 15 οἰθδὺ ὑπαῦ ΤἬΘΟΡΠΙΠυ5 Ἰοϊποα 1 ἢ ἐπα 
οὐμοΥβ ἴῃ ἐπ|5 οατηρδίρηι δρδῖπδὺ ὑπθιη [ΠΌΤ ἃ ΠΟΡ]6 
ὑγθαιβε ψῃΐοῃ Π6 τηδάθ ραϊπδὺ Μαγοίοη, ννἤ]ο ἢ Πᾶ5 
Ῥεθη Ῥγυθϑευνϑα ὑπ} πὸνν ἢ ὉΠ6 οὐπαυβ ἐπα ψῈ 
Βᾶνε τηδηἰϊοπθα. Ηἰ5 βιοοθββου ἴῃ ἐπα σΠυτο οὗ ἐπ6 
Απἰοο ίδησβ γγαβ Μαχίτηΐπιβ, 5 νυ θῇ Τόσα ἐπα ΔΡοβέϊοβ. 

ΧΧΥ. ΗΠ, ποῖ να Κποὸν ἔγοση Π6 ψόογαβ οἵ 
Ῥιομγϑίιβ 85 βμορ οὗ [Π6 ἄϊοοθβα ἴῃ Οοτίγπδ, αἰδό 
τηδᾶθ ἃ τηοϑδὺ δχοα]]οπὺ ἰγθαίβε ἀραϊηδὶ Μαγοίοῃ. 
Ττεηδαιιβ, Πκουνῖβ6, δα Μοάδβῦιβ,, γη0 ΘΧοα]β θα γομα 

1. Νοίπίπρ' τηοτα 15 Κποόνῃ οὗ Μοάαβίτιβ, ἐμοιρὴ Θγοτη 8 
ἈΡΡδθαΐβ ἰο μπανγε θεθὴ δοαπαϊπίθα ψ ἢ Π15. ψυϊἴηρδ (126 υἷν. 
41}. 82). 

ΜΟΙ, Ἰ "ἤν 585, 



ἨΘΌ. ὅ, 14 

ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

τὴν τοῦ ἀνδρὸς εἰς ἔκδηλον τοῖς πᾶσιν κατεφώρασε 
΄ὔ Ἁ Νἵ κ ,ὔ - Ἁ , 

πλάνην, καὶ ἄλλοι δὲ πλείους, ὧν παρὰ πλείστοις 
“- 5 -“ 5 " “ ε ’ ΄ 

τῶν ἀδελφῶν εἰς ἔτι νῦν οἱ πόνοι διαφυλάττονται. 
ΧΧΥῚ. ᾽πὶ τῶνδε καὶ Μελίτων τῆς ἐν Σάρδεσιν 

παροικίας ἐπίσκοπος ᾿Απολινάριός τε τῆς ἐν 
«ς ΄ “ » « " “ 

Ἱεραπόλει διαπρεπῶς ἤκμαζον, οἱ καὶ τῷ δηλω- 
θέντι κατὰ τοὺς χρόνους Ῥωμαίων βασιλεῖ λόγους 
ὑπὲρ τῆς πίστεως ἰδίως “ἑκάτερος ἀπολογίας 
προσεφώνησαν. τούτων εἰς ἡμετέραν γνῶσιν. 
ἀφῖκται τὰ ὑποτεταγμένα: Μελίτωνος, τὰ ἹΠερὶ 
τοῦ πάσχα δύο καὶ τὸ Περὶ πολιτείας καὶ προφητῶν 
καὶ ὁ Περὶ ἐκκλησίας καὶ ὁ Περὶ κυριακῆς λόγος, 
᾿᾿ ᾿ ε Α ’ 3 ,ὔ ᾿ [ " 

ἔτι δὲ ὁ Περὶ πίστεως ἀνθρώπου καὶ ὁ [ΙΪερὶ 
΄ ξὶν ᾿ “ , ᾿ ᾿ 

πλάσεως, καὶ ὁ [Περὶ ὑπακοῆς πίστεως [καὶ [Περὶ] 
αἰσθητηρίων καὶ πρὸς τούτοις ὁ Περὶ ψυχῆς καὶ 
σώματος [ἡνενοισ] καὶ ὁ Ἰϊερὲὶ λουτροῦ καὶ Περὶ 
3 , ᾿ ἢ ,ὔ " ’ὔ “- 

ἀληθείας καὶ 1]ερὶ πίστεως καὶ γενέσεως Χριστοῦ 
᾿ ἤ Ε] “ ,ὕ Ἁ Α - ΕῚ 

καὶ λόγος αὐτοῦ προφητείας καὶ Περὶ ψυχῆς καὶ 
’ " ε .Ἶ , " « Αἶ Ἁ σώματος καὶ ὁ Ἰ]ερὶ φιλοξενίας καὶ ἡ ἸΚλεὶς καὶ 

τὰ Περὶ τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ᾿Αποκαλύψεως 
᾿Ιωάννου καὶ ὁ Περὶ ἐνσωμάτου θεοῦ, ἐπὶ πᾶσι 
καὶ τὸ Πρὸς ᾿Αντωνῖνον βιβλίδιον. 

3 ᾿ φ' “- " “ ΄ὔ ᾿ 7 ΕΣ Ἐν μὲν οὖν τῷ Περὶ τοῦ πάσχα τὸν χρόνον καθ 
ὃν συνέταττεν, ἀρχόμενος σημαίνει ἐν τούτοις" 
4 Ὁ ἢν , ὔ 3 ᾽ὔ “ 3 ’ ἐπὶ Σερουιλλίου ἸΙΪαύλου ἀνθυπάτου τῆς ᾿Ασίας, 
ᾧ Σάγαρις καιρῷ ἐμαρτύρησεν, ἐγένετο ζήτησις 

1 Μδγοῖβ Αὐτεὶπιβ (Α.}. 161-180). 
3. Τηϊ5. σοπ͵δοϊιτα 566 ΠῚ5 ΠΟΟΟΘΒαΥΥ ἃ Πα ψγὰ5 τηδᾶθ Ὁ 

Ἠπῆπι5 πα Φογοῖηθ, θα ἐπθὸ ψογας Ὀγαοκοίοθα ἴῃ τε 
ΔΥῸ οπμἰ ρα ἴπ 41} ἴῃς ΟὙὐθοῖκ πη ππβουρ 8, 

3 Θοπιο ΟὙΘΟΙκ τηδηιϊβουὶρὶβ δα α “οὐ τηϊπα "ἢ ἀπα ΟἾΠΘΥΒ 
γε ψογὰβ ψ Οἢ πιᾶὶτα ΠῸ 856η86. ΤῊς πιοδὲ ῬτόΌρ 6 
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ὑῃ6 τϑϑὺ ἴῃ θχροβίπρ ἴο δυεύγοπα {Π 6 Τηδ 5. ΟΥΤΟΥ, 
αἰα 1Π68 5ᾶπιθ, ἀπ ἔμευθ δ΄ 6 τηϑην οὐμοῦβ, οο, ΠΟ56 

ΜΟΥ ΚΘ ΔΥ6 511} ργθβευνϑα διηοηρ' τηϑην ΟἨγ β ΐδηβ. 
ΧΧΥῚ. [πῃ {πεῖν ἐΐτηθ, ἴοο, Με]ῖο, Ρίβπορ οἵ ἐπε 

αἴοοθβα οἵ ϑαγαϊβ, πα Αρο]ηδυῖπβ, Ὀίβμορ οἵ Ηΐεγα- 
ῬοΪ 5, σγεσα δὲ {πε Πείρῃὶ οὗ ὑπεὶν ἕδτηβ, ἀπ βδοῇ 
᾿Δααγαββεα δροϊορείϊο δυρυτηθηΐβ οἵ ὑπαὶν οὐ το ἐπα 
ΘΙΏΡΘτοΥ ἢ οἵ {π6 Ἐοτηδηβ οὗ ἐπαὺ ἄδυ, γῇο 85 θθεπ 
ΔΙγθδαν τηθηϊοπθά. Τῆς [ΟΠ] ονίηρ οὐ {πεῖν νου κ8 
μαναὰ οούπηα ἴο οὔσ Κπον]εάσε. ΟΥἁ Μεῖ]ῖῖο ὕνο Ῥοοῖκβ 
Οη ἐλε Ῥαββουοῦ, ἃ ἰγθαῖϊβε Οηἡ (λγιδίέϊαη [106 ἀπά ἐπα 
Ῥγορηεία, Οπ ἐπα Ομμγοῖ, ἀπὰ Οπ ἐλε Τονά᾽ς αν; 
Ὀεβῖάθβ ἐπ6β6 πη ἐμὲ  αϊ οΓ Μάη, δὰ Οἡ Ογεαίϊίοη, 
Δα Οη ἐμε Οδεάϊοπος οΓ Τ αϊέδ, ἀπνὰ πὶ ἐλ6 ϑϑηδος 5; 

ἢ Β6β1465 ἴπεϑ6, ἡ ἐλε ϑοιμὶ απὰ Βοάψ," αϑιὰ Οηἡ Βαρίίδηι 
δὰ 7γμ διὰ Καϊλ απὰ (λγὶδε᾽ 5 Βιγίλ,3 ἀὐπιὰ ἃ ἰγθαιϊϊβε 
οἵ Πῖβ Ῥυόρῃθου ὅ ἀπᾷ Ομ δοιμὶ απά Βοάψ, δπιὰ Οκ 
Ἠορριίαϊμῃ, πιὰ ἴπ6 Κου, ἀπᾷ π6 ῬοοκΒ Οἡ ἐλε Πουϊὶ 
δηα ἴῃς 4ροοσαΐψρεε οΓ) “ο΄ἤπ, διὰ ἡ οὐ Ϊποαγηαίο ; 
ΔΌονΘ 411, ἐπα εὐ}16 Ῥοοκ 70 Απίορίηιι.5 

Αὐ ἴπθ Ῥερὶππίηρ οἵ ἐπε Ὀοοῖς Ομ ἐλε Ῥαδβϑουθῦ ἢδ 
ἱπαϊοαῖαβ ὑπς6 ἐἶπαα αὖ ψῃοἢ Π6 νγὰβ οοτηροβίηρ ἰὑ ἃ5 
ξΌΠονν5 : “ [ἢ {Π6 ἐἴτης οὗ δεν νη]υ5 Ραα]α5,7 ργοσοηβῃ, 
οὗ Αϑῖα, δ πε {τη θη βαραγίθ γὰ5 τηᾶτγγαά, 

Βο αὐΐοη 15 ἐμαὶ οὗ Μ΄ ΟἸἔεσὲ γηο {Πίπ}κ5 ἐμαὶ Δ“ ΟΥ̓ τηϊπα ᾽ 18 
ἃ 51ο55 ἀροπ ἐπα νογα “"501].᾽ 

4 'ΤἼΉ656 ρρθδγ ἴο Ὀ6 ἐπε σμαρίθγβ οἵ ἃ β'πρ]6 θοΟΚ. 
δ ΘΏΘἢ τητϑὲ θ6 ἐπε τηραπίπρ οὗ ἐς ατεαῖ, Ραΐ ἃ περί τηδν 

Πᾶνε ἀτορρεᾶ οὐδ  ΡῪ δοοίάοης. [Τὰ 15 Γουιπα 'ἰπ 50ΠΊ6 ΜΒ8., 
Ῥαΐ ΡΓΟΡΔΌΙΥ ΟἿ]ΥῪ 85 8ῃ διηθηαδίίοη. 

ὁ 2,6. Απίοπίηιβ Ν Ύτ5, ἀβα}}ν οα]]6α Μαγοιβ ΑἼτο]πι5. 
1 Θουνηπι5 Ῥϑα]ὰ5 15 ποὺ Κπόονη, θὲ Ἀπῆπιβ οτηοπαθα 

ἐπα πᾶππα ἴο ϑθυρῖιβ Ρϑαϊιβ, ΠΟ νὰ 8 ΘΟ η511 ἴον ἔπ6 βεοοπα 
ἐϊπηθ ἰπ 168, ἀπὰ τηδὺ πᾶνε Ὀθεη Ῥτοσοηβαὶ οὗ Αβία ἀροιυὲ 
104-166. 8εε γαάσαϊηρίοη, 1’ αϑέ68 498 ργουΐηοος αϑδἰαΐέψιιθς, 
δηα ΜοΟΙ τ 5 ποίς αὐ ἰοο. 
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πολλὴ ἐν Λαοδικείᾳ περὶ τοῦ «πάσχα, ἐμπεσόντος 
κατὰ καιρὸν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, καὶ ἐγράφη 
ταῦτα. τούτου δὲ τοῦ λόγου μέμνηται Κλήμης 4 
ὁ ̓Αλεξανδρεὺς ἐ ἐν ἰδίῳ Περὶ τοῦ πάσχα λόγῳ, ὃν 
ὡς ἐξ αἰτίας τῆς τοῦ Μελίτωνος γραφῆς φησιν 
ἑαυτὸν συντάξαι. ἐν δὲ τῷ πρὸς τὸν αὐτοκράτορα ; 
βιβλίῳ τοιαῦτά τινα καθ᾽ ἡμῶν ἐπ᾽ αὐτοῦ γεγονέναι 
ἱστορεῖ" “᾿ τὸ γὰρ οὐδεπώποτε γενόμενον, νῦν 
διώκεται τὸ τῶν θεοσεβῶν γένος καινοῖς ἐλαυ- 
νόμενον δόγμασιν κατὰ τὴν ᾿Ασίαν. οἱ γὰρ ἀναι- 
δεῖς συκοφάνται καὶ τῶν ἀλλοτρίων ἐρασταὶ τὴν 
ἐκ τῶν διαταγμάτων ἔχοντες ἀφορμήν, φανερῶς 
λῃστεύουσι, νύκτωρ καὶ μεθ᾽ ἡμέραν διαρπάζοντες 
τοὺς μηδὲν ἀδικοῦντας.᾽᾿ καὶ μεθ᾽ ἕτερά φησιν" 6 
“καὶ εἰ μὲν σοῦ κελεύσαντος τοῦτο πράττεται, 
ἔστω καλῶς γινόμενον" δίκαιος γὰρ βασιλεὺς οὐκ 
ἂν ἀδίκως βουλεύσαιτο πώποτε, καὶ ἡμεῖς ἡδέως 
φέρομεν τοῦ τοιούτου θανάτου τὸ γέρας" ταύτην 
δέ σοι μόνην προσφέρομεν δέησιν ἵνα αὐτὸς 
πρότερον ἐπιγνοὺς τοὺς τῆς τοιαύτης φιλονεικίας 
ἐργάτας, δικαίως ,κρίνειας εἰ ἄξιοι θανάτου καὶ 
τιμωρίας ἢ σωτηρίας καὶ ἡσυχίας εἰσίν. εἰ δὲ καὶ 
παρὰ σοῦ μὴ εἴη ἡ βουλὴ αὕτη καὶ τὸ καινὸν τοῦτο 
διάταγμα, ὃ μηδὲ κατὰ βαρβάρων πρέπει πολεμίων, 
πολὺ μᾶλλον δεόμεθά σου μὴ περιιδεῖν ἡμᾶς ἐν 
τοιαύτῃ δημώδει λεηλασίᾳ.᾽᾿ τούτοις αὖθις ἐπι- ἵ 
φέρει λέγων" “ἡ γὰρ καθ᾽ ἡμᾶς φιλοσοφία πρό- 
τερον μὲν ἐν βαρβάροις ἤκμασεν, ἐπανθήσασα δὲ 
τοῖς σοῖς ἔθνέσιν κατὰ τὴν Αὐγούστου τοῦ σοῦ 
προγόνου μεγάλην ἀρχήν, ἐγενήθη μάλιστα τῇ 
σῇ βασιλείᾳ αἴσιον ἀγαθόν. ἔκτοτε γὰρ εἰς μέγα 
καὶ λαμπρὸν τὸ Ῥωμαίων ηὐξήθη κράτος" οὗ σὺ 
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ὑπεγα νὰ ἃ στοαὶ ἀἰβουβδίου. ἀρουῦ ἐμ6 Ῥάββουϑυ, 
νγΠΙ6ἢ. 61] ἀοοοταϊπρ' ἕο ἘΠ 6 ββᾶβοι ἴῃ ἔποβα ἄαυβ, δὰ 

ὉΠ185 ψγὰ8 υυϊτύθη.᾿ ΟἸειηθπῦ οἵ ΑἸεχαπάσία αποῦθβ 
{Πῖ5 ὑγθαῖθα ἴῃ Πα οι Οπ ἐδο Ῥαδϑδουογῦ, ψὨϊο ἢ 6 
88 5 ὑπαὺ δ οοτῃρ!]θα ἴῃ οοπβεαάθῦομῃοα οἵ ἴπ6 ψυϊηρ; 

᾿ς οὗ Μεῖῖῖο. Απᾶ ἴῃ {π6 Ῥοοῖκ ἴο {π6 ἘπηροιοΥ Π6 
τεϊαῦθβ ὑμαῦ ἴῃ ἢΐβ ὑϊτηθ να ψεσα ὑγεαϊεα 85 [Ὁ]]ΟΥΒ : 
“Τὸ Πᾶ5 πϑνοὺ θδϑίογτε μαρρεπαᾶ δ85 ἰὑ 15. πον ὑπαῦ 1Π6 
τᾶςα οὗ {Π6 τε] ρίοιιβ 5Βῃου] ΡῈ ρευβθουϊεα ἀπά ἀγίνθῃ 
δροιυΐ ΕΥ̓ πον ἄδογθοβ ἐῃτουρμουΐ Αβῖα. ΕῸΥ Βῃδιηθ- 
1655 ᾿πἤουσηθυθ δηα Ἰονεῖβ οὗ οἴου Ῥβορ]θ᾽ 5 ῬΡΥΌΡΟΥ Υ 
Βαανα ἰάθη δἀνδηΐαρε οἵ ὑπ6 ἄδουβεβ, πα ρ|Π|ὰρθ τ5 
ΟΡΘΗΪΥ, Παυυγίηρ' πἰρηῦ πᾶ ἀν ἔποβα γΠῸ Πᾶνα ἀοη6 
πούῃίηρ τοηρ. Ὁ Απα δέου οὐποὺ ροΐϊπίβ Π6 βδΥ5: 
“Απᾷ 1 {Π15 15 ἄοπε ἃθ. γοῦν οοπηδηᾷ, ἰδὲ 1Ὁ ὈΘ6 

 δϑυμηρα ὑπαὺ Ὁ: 15. γν6}} ἄοπα, ἴου πὸ τἱρῃύθουβ Κίηρ' 
ψγου]α ανοὺ Πᾶνα δὴ υτὶρέθοιυβ ρο]ου, πα τγα ρἼΔα]Ὺ 
Ῥδδῦ ἐπε ποποὺν οὗ βιο ἢ ἀδαῖῃ. Βυὺ νγα βαρυηῖϊῦ ἴο 
γοι ἐπ. οἰπρὶς γεαποβϑὺ, ὑπαὶ γοὰ Ψ1] ἢγϑὺ ἴαῖκα 

οορπίζϑηοα γουτβ6}} οὗ {πε δαύμουβ οὗ βι0 ἢ β υ!θ, ἀπά 
Ἰυᾶρσε τἱρῃθεουβν ψποῖπου ὑπ 6 Ὺ γα ψουΐῃν οἵ ἀθαὶῃ 
Δηα Ραπἰβηπηθηῦ, οὐ οὗ ἀοααῖυϊα] ἀπά ἱτηταιπῖςγ. Βαΐ, 
1Ὲ τὸ θὲ ποὺ ἔτοτη γοι ὑπαὶ ἔθευθ φοπηθ8 {Π|5 ΘουΠ56] 
δΔηα τῃϊ5 πὲν ἄδογεα (πα Ὁ νου] 6 ᾿ΤΡΥΌΡΟΥ ον θη 

ἀραϊηδὺ θαυ Ρατΐδη ΘΠ ΘΙ Ω 165), γ6 Ὀ6βΈ ΘΟ γοὺ 8}1 ὑπ 
τηόγα ποῦ ἴο περ]θοῦ υ5 ἴῃ ὑῃϊ5 Ὀυίσαπᾶαρα ΒΥ ἃ τηο}.᾽᾿ 
Ης ἐπϑη οοπέϊπιιοβ 85 [Ό]Π]ονγβ : “ Οὐτ ΡΒΠΟΒΟΡΗΥ ἢγϑὺ 
στον ἋΡ διηοπρ ὑπ6 Ῥαυραγΐδηβ, Ὀαὺ 105. [Ὁ}} ἤόνΟΥ 
οᾶΐηθ διποηρ' γοὰν παίΐοι ἴῃ {πῸ στοδῦ ταῖρι οὗ γοῦν 

Δποοϑίου Αυριτδίαβ, δηα θθοδταθ ἃ ΟΥΩΘἢ οὗ ροοά ἴο 

γοῦν δἰαρίγθ, ἤν ἔγουα ἐμαὶ ὑἴτηθ {πΠ6 Ῥόννοῦ οὗ {Π6 
ἘΒογηδπβ θδοῦτης ργϑαῦ Δα 5ρ16 πα ]4. Ὑουι ἃγ6 ποῦν 5 
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διάδοχος εὐκταῖος γέγονάς τε καὶ ἔσῃ μετὰ τοῦ 
παιδός, φυλάσσων τῆς βασιλείας τὴν σύντροφον 
καὶ συναρξαμένην Αὐγούστῳ φιλοσοφίαν, ἣν καὶ 
οἱ πρόγονοί σου πρὸς ταῖς ἄλλαις θρῃσκείαις 
ἐτίμησαν, καὶ τοῦτο «μέγιστον τεκμήριον τοῦ 
πρὸς ἀγαθοῦ τὸν καθ᾽ ἡμᾶς λόγον. συνακμάσαι τῇ 8 
καλῶς ἀρξαμένῃ βασιλείᾳ, ἐκ τοῦ μηδὲν φαῦλον 
ἀπὸ τῆς Αὐγούστου ἀρχῆς ἀπαντῆσαι, ἀλλὰ 
τοὐναντίον ἅπαντα λαμπρὰ καὶ ἔνδοξα κατὰ τὰς 
πάντων εὐχάς. μόνοι πάντων, ἀναπεισθέντες ὗπό 
τινων βασκάνων ἀνθρώπων, τὸν καθ᾽ ἡμᾶς ἐν 
διαβολῇ καταστῆσαι λόγον ἠθέλησαν Νέρων καὶ 
Δομετιανός, ἀφ᾽ ὧν καὶ τὸ τῆς συκοφαντίας ἀλόγῳ 
συνηθείᾳ περὶ τοὺς τοιούτους ῥυῆναι συμβέβηκεν 
ψεῦδος: ἀλλὰ τὴν ἐκείνων ἄγνοιαν οἱ σοὶ εὐσεβεῖς 
πατέρες ἐπηνωρθώσαντο, πολλάκις πολλοῖς ἐπι- 
πλήξαντες ἐγγράφως, ὅσοι περὶ τούτων νεωτερίσαι 
ἐτόλμησαν" ἐν οἷς ὁ μὲν πάππος σου ᾿Αδριανὸς 
πολλοῖς μὲν καὶ ἄλλοις, καὶ Φουνδανῷ δὲ τῷ 
ἀνθυπάτῳ, ἡγουμένῳ δὲ τῆς ᾿Ασίας, γράφων 
φαίνεται, ὁ δὲ πατήρ σου, καὶ σοῦ τὰ σύμπαντα 
διοικοῦντος αὐτῷ, ταῖς πόλεσι περὶ τοῦ μηδὲν 
νεωτερίζειν περὶ ἡμῶν ἔγραψεν, ἐν οἷς καὶ πρὸς 
Λαρισαίους καὶ πρὸς Θεσσαλονικεῖς καὶ ᾿Αθη- 
ναίους καὶ πρὸς πάντας “Ἕλληνας. σὲ δὲ καὶ] 
μᾶλλον περὶ τούτων τὴν αὐτὴν ἐκείνοις ἔχοντα 
γνώμην καὶ πολύ γε φιλανθρωποτέραν καὶ φιλο- 
σοφωτέραν, πεπείσμεθα πάντα πράσσειν ὅσα σου 
δεόμεθα. 

᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν ἐν τῷ δηλωθέντι τέθειται 1 
λόγῳ: ἐν δὲ ταῖς γραφείσαις αὐτῷ ᾿Εἰκλογαῖς ὃ 

ΟῚ 

᾿καπῷ 
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ΒΔΡΡΥ͂ 5ιοοαββου, ἃ Πα 5}4]] θ6 80 Δ]οηρ' νυ τ γουῦτ 5οπ,ΐ 
ἱξ γοι ρῥγούθοῦ ὑπ ρῬῃΠ]ΠΟΒορἢν ῃΪο ἢ στὸν ὰρ ψ ἢ ὑπΠ6 

ΘΙΠΡΙτα πα Ῥαρδῃ νι Αὐρυδίαβ. Ὑουν Δησαβίουβ 
ΒΟυ ΒΠοα ἰδ ἐοροῦπον ῖτἢ ὑπ6 οὐποὺ ου]ΐβ, ἀπ {6 
στοϑαϊεϑὺ ρτοοῦ ἐπαῦ οὔὐ ἀοοίσπα ἤουτνβηθα ἴον ροοᾶ 
8οπρ τ τΠ6 δταρίτα ἴῃ 105 ΠΟΌ]6 Ὀαρὶ πηΐπρ' 15. {Π6 
ζαοὺ ὑπαῦ 1 τηθὺ πὸ δν]] ἴῃ {πα ταῖρι οὗ Απραβύιβ, θὰ 
Οἢ ἔπθ Ομ νου πρ ΒΡ] 6 πα ἀπα ο]Ἱουΐουβ 
δορογάϊηρ ἴο ῃ6 νίβῃθβ οὗ 41] τηθη.5 ΤῊΘ ΟἿΪΥ 
ΘΙΠΡΟΘΙΟΥΒ ὙΠῸ ὙγΕ 6 Ἔν ΕΥ̓ Ρουβυδαδα ὈΥ τη] οἱ Ου5 ΤΠ Θ ἢ 
ἕο 5] Πάθὺ οὐὐ  ἐθδοῃίηρ σεῦ Ναῖο δηα ])ογα 8}, 
δια ἔγοσα ἔἤθια ἀύοϑα {π6 116, δπα ἔπ 6 ΠΥ ΑΘΟΔ0]6 
οαδίοτα οἵ ἔ]5 6] δοουδίηρ ΟἸγβιϊδπβ. Βαὺ {πεῖν 
Ἰρῃούδηοθ γὰ5 οουγθοῖθα ὈΥ γοῦῖ Ρίουιβ ἔδίμθυβ, γγΠ0 
ψγοῦθ ΤΘΩΥ ΤΟΌΌΪΚΟΒ ἴο ΤϑηΥ, ΠΘΠΘΥΘΥ ΔΗΥ ἀαγεα 
ἴο. ἴακε πον τηθᾶϑισαβ ἃραίϊηδὺ (ἢ γι βιϊδηβ. ὙΟΟΓ 
βναπαξαϊμεν Ηδανίδη β5ῆονγβ ὑΠὶ85 ἴῃ Πῖβ Ἰθὐζθυβ ἴο 
ΤΩΔΏΥ͂, Δα Θϑρθοῖα!]ν ἴο {πῸ Ῥγόσοηβα! Εὐπάδπαϑβ, 
ὑπ6 φΌνΘΥΠΟΥ οἵ Αβία, ἃπα γοῦν ἔαῦμον, ψ 116 γοὺ 
6 6 Ἰοϊποα τ 0 Πίτα ὃ ἰπ ἐπ6 δατηϊηἰβίγαϊοη οὗ ὑῃ8 

ΜΟΥ], ψτοῖθ ἴο {π6 οἰϊίεϑ ὑπαῦ πὸ ΠΟῪ τη ΘΑΒΌΓ6Β 
5ῃου 14 θ6 δῖκθη σοποουπΐηρ ἃ5. Ατηοπρ {Π 656 06 
Ἰεύξουβ ἴο ἐπ6 αν βίδηβ δηα ἴο ἔπε ΤῊ Θϑβδοπΐδπβ πᾶ 
ἐπε Αὐμεπίδηβ δηᾷ ἴο ἃ}1] πὸ αυβεῖβ. ϑδίποθε γοὰ 
ΒοΙά {πῸ βᾶτηα ορί πίοι ἀρουὺ ὑπαπι ἀπά, ἱπάθθα, ὁπ 6 
ὙΠΟ 15 ἔν Κίπάθυ πα τηογα ῬΒΠ]ΠΟΒορΡἷς, γα 8Γ6 
Ῥευβϑυδᾶθα οὗ γοιι ἀοίπρ᾽ 811 ψνμΐο ἢ γα θ6ρ' οὗ γοι.᾽ 

ΤΠεβ6 ψογᾶβ ἀγα Τουπά ἴῃ ἔπε ὑγθαῖβε αυοῖαά, θαΐ 
ἴῃ ἐπε Εαγαοίς νυ ῖο ἢ ἢ τοῖα {π6 βάτὴθ υυϊῦθι ΒΕ ΡΊη5 

ΐ 1 ΤῊς ΕἸηροΙοΥ δ πᾷ ἢΪ5 βοὴ ἂῖὲ. Μαγοιβ Αὐγο]ῖι5 δηα ἢΪ5 
506 ἔπε Επηρουοῦ (ΟΠ ΠΟ 118. 

.2 ΤΉε ἀεΐδος ἴῃ ἐμΐ5 ἀγριτηθηΐ ἰ5 ἐμαὶ Αυριβὲυβ γγὰ8 ἀθδᾶ 
Β01ὴ6 ἐΐπηθ θεΐοτε ἐπε Τοιιπάαἰίοη οὗ ἴῃς ΟΠ βέίδη σπατο ἢ. 

3 Τταπδαἰϊπρ ΥΠατηον [28 οπηθπαδίϊοη συνδιοικοῦντος, 
ψΠΙΟῊ τητιϑὲ θ6 τὶρηὶ ἕον Μοϊΐο, Ἔνεη 1 ποὺ ἔου. ΕιβεὈ 8. 
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ΕἸ σαν ἘΠΒΕΒΙΤΙ5 

αὐτὸς κατὰ τὸ προοίμιον ἀρχόμενος τῶν ὅμολο- 
γουμένων τῆς παλαιᾶς διαθήκης γραφῶν ποιεῖται 
κατάλογον: ὃν καὶ ἀναγκαῖον ἐνταῦθα καταλέξαι, 

’ὔ } - [ , 3 ’ πᾳ 8 “» 

γράφει δὲ οὕτως" “Μελίτων ᾿Ονησίμῳ τῷ ἀδελφῷ 
χαίρειν. ἐπειδὴ πολλάκις ἠξίωσας, σπουδῇ τῇ 
πρὸς τὸν λόγον χρώμενος, γενέσθαι σοι ἐκλογὰς 
ἔκ τε τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν περὶ τοῦ 
σωτῆρος καὶ πάσης τῆς πίστεως ἡμῶν, ἔτι δὲ 
καὶ μαθεῖν τὴν τῶν παλαιῶν βιβλίων ἐβουλήθης 
ἀκρίβειαν πόσα τὸν ἀριθμὸν καὶ ὁποῖα τὴν τάξι ιΨ 
εἶεν, ἐσπούδασα τὸ τοιοῦτο πρᾶξαι, ἐπιστάμενός 
σου τὸ σπουδαῖον περὶ τὴν πίστιν καὶ φιλομαθὲς 
περὶ τὸν λόγον ὅτι τε μάλιστα πάντων πόθῳ τῷ 
πρὸς τὸν θεὸν ταῦτα προκρίνεις, περὶ τῆς αἰωνίου 
σωτηρίας ἀγωνιζόμενος. ἀνελθὼν οὖν εἰς τὴν 
ἀνατολὴν καὶ ἕως τοῦ τόπου γενόμενος ἔνθα 
ἐκηρύχθη καὶ ἐπράχθη, καὶ ἀκριβῶς μαθὼν τὰ 
τῆς παλαιᾶς διαθήκης βιβλία, ὑποτάξας ἔπεμψά 
σοι" ὧν ἐστι τὰ ὀνόματα: Μωυσέως πέντε, Ἰ᾿ένεσις 
"Ἑξοδος ᾿Αριθμοὶ Λευιτικὸν Δευτερονόμιον, ᾿Ιησοῦς 
Ναυῆ, Ἰζριταί, Ρούθ, Βασιλειῶν τέσσαρα, Ἰαρα- 
λειπομένων δύο, Ψαλμῶν Δαυίδ, Σολομῶνος 
Παροιμίαι ἡ καὶ Σοφία, ᾿Βκκλησιαστής, ζΑισμα 
᾿Αισμάτων ᾿Ιώβ, Προφητῶν Ἡσαΐου “Ἱερεμίου ΜΟΤΟΘῊΗΣ βοΘΉ βεμ 
τῶν δώδεκα ἐν μονοβίβλῳ Δανιήλ, ᾿Ιεξεκιήλ, 
"Ἔσδρας: ἐξ ὧν καὶ τὰς ἐκλογὰς ἐποιησάμην, εἰς 
ἕξ βιβλία διελών. καὶ τὰ μὲν τοῦ Μελίτωνος 
τοσαῦτα. 
ΧΧΥΠΙ. Τοῦ δ᾽ ᾿Απολιναρίου πολλῶν παρὰ 

πολλοῖς σῳζομένων τὰ εἰς ἡμᾶς ἐλθόντα ἐστὶν τάδε" 
λόγος ὁ πρὸς τὸν προειρημένον βασιλέα καὶ Ἰ]ρὸς 
Ἕλληνας συγγράμματα πέντε καὶ Περὶ ἀληθεία ηνας συγγράμμ, καὶ Περὶ ἀληθείας 
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ἴῃ 5. ργοΐδοθ. ὈΥ τηδκίπρ ἃ 115ὺ οἵ {πΠ6 συϑοορῃηϊζοα 
βουρίατοϑ οὔ {πὸ ΟἹα Τ οϑϊαυηθηΐ, νυν ΠΊ ἢ 10 15 ΠΘΟΘΘΒΑΥῪ 
ἴο δπυτηδγαῖΐε μουθ, πα μα ψυῖεβ 85 [Ὁ]Πονν5 : “ Μο]ῖΐο 
ἴο Οπεβίγαιβ ῃΐβ Ὀγοῖποι, σγθούϊπρ. 5΄ποα γοὺ οἴθη 
ἀοβίνεα, ἴῃ γοῦν 268] ἴογ {πΠ6 ἴσὰθ ψοτγά, ἴο Πᾶνβ 
οχύγδοῖϑ ἔγογα ὑπΠ6 1 ἂν ἀμ ὑπῸ Ῥυορμοὺβ οοποογηΐηρ. 
1ῃς ϑανίουν, ἀπ Θοποθυπΐηρ' 811 Οὐν ἔα! ἢ, ἀπα, τηοτο- 
ΟΥ̓ΘΥ, βίποε γοῖ τῖϑῃθα ἰὸ Κποὸν {π6 δοουγαῖθ ἔαοὺβ 
δθοιῦ ἐπα ἃποῖθηῦ τυ ηρθ, ΠΟῪ ΤῊΔῊΥ [Π6Υ ἃγ6 ἴῃ 
ΠΌΤΩΌΘΥ, δΔηα ννμαὺ 15 ὑπεῖν ογᾶθυ, Ε πᾶν [θη Ῥδ1η5 
ἴο ἀο ἐπ5, ἴοΥ 1 Κπον γοῦ Ζ68] ἴον ὑπ ἔδι [ἢ ἀπὰ 
Ἰηξογοϑὺ ἴῃ ὑῃ6 ψοτά, δηᾶ ὑπαὶ ἴπ γοῦν 5 γρΡ]6 ΤῸΥ 

 Θἔαυπα] βαϊναϊίοι γοὺ δβίθειη ἴμ6856 ὑπίηρβθ ΤΟΥ͂Θ 
ΒΊΗΙ ὑμδη 811] εἶθε πῃ γοῦν ἴονα ἰονγατάβ Οοά. 
Αδοογαϊηρ]ν μοι 1 οαπια ἴο ὕπῸ βαβδὺ πᾶ γθϑοῃθα 
ῃ6. ρίδος ψθυθ μεθα ὑπΐπρθ ψεῦα Ῥγεδομθα δηά 
ἄοπο, δηα Ἰδαγηῦ δοουγαύοὶν ὑπ6 Ῥοοκβ οἵ {πε ΟἹὰ 
Ταρίατηθηΐ, 1 βοὺ ἄοννῃ ἐπα [δοῖβ δηα βεπῦ ποτὰ ἴο 
γοι. Τῆθθα ἀύα ὑποῖν Πδηη65: ἔνε θοοΚΒ οὗ Μοβββ, 
(εποϑίβ, Εἰχοᾶαβ, ΝΌτηθοΥβ, Γμονττἴοα5, Πα ΕΥΟΠΟΥΩΥ;, 
Φοβῆσα ὑπὸ βοὴ οἵ Νυμῃ, Ψπᾶρε5, Βαΐῃ, ἔοαν ῬΟΟΙΚ5 οὗ 
Κιίηράοπιθ, ὕνγο θοΟκβ οὗ Ομ γοπίοϊεβ, ὑπ6 Ῥβδίτηβ οὗ 
Ὀανὶά, ἐπε Ῥγονουθβ οὗ ϑοϊοσηοῃῃ δηᾶ ἢῖ5 δ βάουῃ, 
Ἐ οο]οἰαβῦθβ, ὑῃε ϑοηρ οὗ ϑοηρβ, 900, {π6 ργορῃδίβ 
1ϑαῖδῃ, «“εγοιηΐίδῃ, {πῸὸ Ἴ νεῖνε ἴῃ ἃ 5ἰπρ]θ ῬοΟΚ, 
Τ)αηΐοθὶ, Ἐχεῖκῖοὶ, Εζτα. σόα ἐμεθα 1 Πᾶνα τηδᾶς 
εχ γδοῦβ ἀπ οοτηρ!] δα Ποιὰ ἴῃ δἷχ θοο ΚΒ. Βθοἢ ΔΥ6 
ἐπα ἔαοῖβ ἀρουΐ Με]ῖζο. 

ΧΧΥΤΙ. Οὐ ἴῃ6 την συ πρθ οὗ ΑΡο]παυῖαβ 
νΒοἢ. πᾶνε Ῥθεπ σεν ργεβεσνεα πΠ6 ἐο]ονίηρ' 
Πᾶνα τοδοῃϑᾶ τ: Α ὑγϑαΐϊβα ἴο {π6 ἄρον τηϑηὐοπθα 
ΘΙΏρΡ του, ἔνε ὈοοκΚ5 “ραϊπδὲ ἐΐε Ογοοῖδ, ἃτιὰ ὈΟΟΚΚΒ 
ὁη6 ἃπᾷ ὑνὸ πη ἐΐε Τγμί, οὐδ ἀμ ὕνο ἡ“φαϊπϑδὲ ἐδ6 

3. Μδζοιβ Δυζε 5. 
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τη. 1, 28, ἼΩΝ 

ἘΠΙΘΕΒΙΤΒ 

α΄ β΄ καὶ Ἰρὸς ᾿Ιουδαίους α΄ β΄ καὶ ἃ μετὰ ταῦτα 
συνέγραψε κατὰ τῆς τῶν Φρυγῶν αἱρέσεως, μετ᾽ 
οὐ πολὺν καινοτομηθείσης χρόνον, τότε γε μὴν 
ὥσπερ ἐκφύειν ἀρχομένης, ἔτι τοῦ Μοντανοῦ ἅμα 
ταῖς αὐτοῦ ψευδοπροφήτισιν ἀρχὰς τῆς παρεκ- 
τροπῆς ποιουμένου. ᾿ 
ΧΧΥ ΤΙ. Καὶ Μουσανοῦ δέ, ὃν ἐν τοῖς φθάσασιν 

κατελέξαμεν, φέρεταί τις ἐπιστρεπτικώτατος λόγος, 
πρός τινας αὐτῷ γραφεὶς ἀδελφοὺς ἀποκλίναντας ἐπὶ 
τὴν τῶν λεγομένων ᾿Βγκρατιτῶν αἵρεσιν, ἄρτι 
τότε φύειν ἀρχομένην ξένην τε καὶ φθοριμαίαν 
ψευδοδοξίαν εἰσάγουσαν τῷ βίῳ: ΧΧΙΣ. ἧς παρεκ- 
τροπῆς ἀρχηγὸν καταστῆναι. 'Γατιανὸν λόγος ἔ ἔχει, 
οὗ μικρῷ πρόσθεν τὰς περὶ τοῦ θαυμασίου ᾿Ιουστίνου 
παρατεθείμεθα λέξεις, μαθητὴν αὐτὸν ἱστοροῦντες 
τοῦ μάρτυρος. δηλοῖ δὲ τοῦτο Εἰρηναῖος ἐν τῷ 
πρώτῳ τῶν Πρὸς τὰς αἱρέσεις, ὁμοῦ τά τε περὶ 
αὐτοῦ καὶ τῆς κατ᾽ αὐτὸν αἱρέσεως οὕτω γράφων" 
“ἀπὸ Σατορνίνου καὶ Μαρκίωνος οἱ καλούμενοι 2 
᾿Εγκρατεῖς ἀγαμίαν ἐκήρυξαν, ἀθετοῦντες τὴν 
ἀρχαίαν πλάσιν τοῦ θεοῦ καὶ ἡ ἠρέμα κατηγοροῦντες 
τοῦ ἄρρεν καὶ θῆλυ εἰς γένεσιν ἀνθρώπων πεποιη- 
κότος, καὶ τῶν λεγομένων παρ᾽ αὐτοῖς ἐμψύχων 
ἀποχὴν εἰσηγήσαντο, ἀχαριστοῦντες τῷ πάντα 
πεποιηκότι θεῷ, ἀντιλέγουσί τε τῇ τοῦ πρωτο- 
πλάστου σωτηρίᾳ. καὶ τοῦτο νῦν ἐξευρέθη παρ᾽ 8 
αὐτοῖς Τατιανοῦ τινος πρώτως ταύτην εἰσενέγ- 
καντος τὴν βλασφημίαν: ὃς ᾿Ιουστίνου ἀκροατὴς 
γεγονώς, ἐφ᾽ ὅσον μὲν συνῆν ἐκείνῳ, οὐδὲν ἐξ- 
ἔφηνεν τοιοῦτον, μετὰ δὲ τὴν ἐκείνου μαρτυρίαν 

-- 

- 

1 ὅρα θοΟΚ ν. 14-19 (φΡ. 470-94) 
5 ΤΠΟΙΡ πᾶπὶθ νὰ ἀογνεα ἔγομη ἔῃς Οτσεεκ ἐγκράτεια, 

904 



ἘΟΘΒΕΩ. ΗἸΒΈΘΝΥΞΊνΝ. χχνη. 1--Χχῖχ. 8 

ϑόγυδ, απ αἴξον. ἐπῖὶ5 ὑπὸ ἐγεαιθο πο πὲ πτοῖς 
ἃραϊηδῦ ἴῃΠ6 Παύοθυ οὗ ὑπεὸὶ Ῥηγυρίαπβ, ΒΟ. Πδὰ 
Ῥαραῃ 15 ἱηποναύϊομβ ποὺ Ἰοπρ' ὈΘἴογα ἃπᾷ νγὰβ ὑπ 6, 
8ἃ5 ὃ ψεγθ, θαριπηίηρ ἴο. βρτοισΐ, ψ 8116 Μοηΐδηυβ 
ψ ἢ 15 ἔα]56 ρυορμεύθϑβθαβ ̓  νγὰβ τηδκίῃρ {πῸ Ῥερίη- 
πΐπρβ οὗ {Π6 ΕΥΎΟΥ. 

ΧΧΥΤΙ]. Απα οἵ Μυβδηῖβ, ἤοτη γα ἢᾶνα τηθη- 
 ἰοηΘά ἴῃ ἃ ργϑνίουβ ρᾶββαᾶρβ, ἵπευ 15 Ἄχ δηΐ ἃ οουξαῖπι 

ΥΕΙῪ οἰοαπδηΐ αϊδβοουγβα ὑνῃῖο ἢ Πα ντοῖα ἴο βουια 
ΟΒ νι βυϊδηβ ψγηο δα [8116 ἀννᾶὺ ἴο ἔπ6 Παυαβυ οἵ {Π6 
580-68 Ἐπογαυθβ,2 ψ ῃοἢ νγὰθ. αὖ ὑπαὶ ὑἶἴπια 1π5ὲ 
Ῥεριπηΐηρ ἴο βργοὰῦ ἀπ ἴο ἱπίγοάπος. ἱπΐο 116 105 

 βἔγδηρα ἃπά οοὐγαρίίηρ ἴα]ςε ἀοοίτίπο. ΧΧΙΧ, ΤΠη6 
Β[ΟΙΎ ΡΌ65 ὑπαὺ Ταύίαιν νγὰβ ἔπ 6 διῦπου οἵ {15 ΘΥΤΟΥ, 
γι Πό86 ψογᾶβ γα αποϊεά ἃ {016 ἄρον οοποουπίπρ' [86 
τηδυγ ]ου «πϑιΐη, ἀπ τε]αϊεα ὑπαὶ ἢς6 νγὰβ ἃ αἰβοῖρ]ς 
οὗ {πὸ τρᾶυῦγυ. ᾿τϑηδϑὺβ βύαξαϑ ὑΠ15 ἴῃ Πἰ5 ἢγϑὺ θΟΟΙ, 

 Αραϊηδί ἐπε Ηογοδϑῖθ5, δα ἴῃ ἐπα βᾶτὴβ Ῥίδοβ. ψυϊῦαβ 
ἐδ οοΠοουηΐπρ Πίτα ἀπα 5 Πουοϑυ. “ΤΠ 50-ο8]}]6α 
Τὐπογαύ 65 ρυοοθααϊηρ' ἔτοσα ϑαῦασπῖητιβ δηα Μδγοῖοι 
ῬΥΘΔΟΠΘα ἀραϊηδὺ τηδυγίαρθ, ΔΏΠΠπρ ὑΠ 6 οὐἱρίηδὶ 
ογδαύίοη οἵ αοά, δπα δον οοπάοιηπίηρ' τα γΠ0 
τηδᾶδ. τηᾶ]6 ἂἀπᾶ ἔδιηαϊθ. ὙΠΟΥ αἶβο ἱπἰσοαυοοθα ΔὈ- 
βιθηϊίοι ἔγοσα νι ηαὺ ὑπο ν ο4]16α “ ἀπίπηαϊα ᾿ ΤΠΐηρϑ ἴῃ 
Ἱηρταύταδε ἴο ἐπε αοα ψΠο Πᾶ5 τηδᾶδ 4]1] {πίηρβ, ἂπὰ 
πον ἄθηυ {πὸ βαϊναϊϊου οὗ {π6 ἢἥνβδὺ ογθαῖθα τηδηῃ.. 
ΤῊΗῖ5 ἱπποναύοη νγὰβ τθ θην ταδάθ ὈΥ ὕπο ΘΗ ἃ 
οογίαΐη Ταύϊαι υϑὺ ᾿πἰγοάποοα ὑΠ15 Ὀ]ΒΡμθογ. Ης 
παᾷ Ῥεβεπ ἃ βϑαύοὺ οἵ «πϑιπ Ὀαῦ 50 Ἰοπρ ἃ5. ἢ6 νγὰβ 
ψ τ Πΐτα, με ργοάποδά ποϊῃίηρ' οὗ ἐΠ15 Κπά, Ραΐ ἀἴῦϑΥ 
1Π6 τηδυγγάοιῃ οὗ ζυδυϊπ μῈ Ἰδοῦ τπ6 ομυτοῖ, θεΐπρ; 

«ὁ σοῃ ποθ η66,᾽ ἀηᾶ ἔμπον βθοῖὴ ἴο πᾶνε Ῥγεδομρα δὴ δβοοίϊς 
ἀοοίτίπο βοιηθν μαξ Γεθ] ηρ' ἐπαὲ οὗ ἐπε Ἰαΐον ΜΙ απο μα θδη8. 
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ἀποστὰς τῆς ἐκκλησίας, οἰήματι διδασκάλου ἐπ- 
αρθεὶς καὶ τυφωθεὶς ὡς διαφέρων τῶν λοιπῶν, ἴδιον 
χαρακτῆρα διδασκαλείου συνεστήσατο, αἰῶνάς 
τινας ἀοράτους , ὁμοίως τοῖς ἀπὸ Οὐαλεντίνου 
μυθολογήσας γάμον τε φθορὰν καὶ “πορνείαν 
παραπλησίως Μαρκίωνι καὶ Σατορνίνῳ ἀναγορεύ- 
σας, τῇ δὲ τοῦ ᾿Αδὰμ σωτηρίᾳ παρ᾽ ἑαυτοῦ τὴν 
ἀντιλογίαν ποιησάμενος. ταῦτα μὲν ὃ Εἰρηναῖος. 
τότε" σμικρῷ δὲ ὕστερον Σευῆρός τις τοὔνομα 
κρατύνας τὴν προδεδηλωμένην αἵρεσιν, αἴτιος τοῖς 
ἐξ αὐτῆς ὡρμημένοις τῆς ἀπ᾽ αὐτοῦ παρηγμένης 
Σευηριανῶν “προσηγορίας γέγονεν. χρῶνται μὲν 
οὖν οὗτοι νόμῳ καὶ προφήταις καὶ εὐαγγελίοις, 
ἰδίως ἑρμηνεύοντες τῶν ἱερῶν τὰ νοήματα γραφῶν" 
βλασφημοῦντες δὲ Παῦλον τὸν ἀπόστολον, ἀθε- 
τοῦσιν αὐτοῦ τὰς ἐπιστολάς, μηδὲ τὰς Πράξεις 
τῶν ἀποστόλων καταδεχόμενοι. ὁ μέντοι γε πρό- 
τερος αὐτῶν ἀρχηγὸς ὁ Τατιανὸς συνάφειάν τινα 
καὶ συναγωγὴν οὐκ οἶδ᾽ ὅπως τῶν εὐαγγελίων 
συνθείς, Τὸ διὰ τεσσάρων τοῦτο προσωνόμασεν, 
ὃ καὶ παρά τισιν εἰς ἔτι νῦν φέρεται: τοῦ δ᾽ ἀποστό- 
λου φασὶ τολμῆσαί τινας αὐτὸν μεταφράσαι φωνάς, 
ὡς ἐπιδιορθούμενον αὐτῶν τὴν τῆς φράσεως 
σύνταξιν. καταλέλοιπεν δὲ οὗτος πολύ τι πλῆθος. 
συγγραμμάτων, ὧν μάλιστα παρὰ πολλοῖς μνημο- 
γεύεται διαβόητος αὐτοῦ λόγος ὁ ἸΙρὸς Ἕλληνας, 
ἐν ᾧ καὶ τῶν ἀνέκαθεν χρόνων μνημονεύσας, τῶν 
παρ᾽ Ἕλλησιν εὐδοκίμων ἁπάντων προγενέστερον 
Μωυσέα τε καὶ τοὺς Ἑβραίων προφήτας ἀπέ- 
φηνεν'᾽ ὃς δὴ καὶ δοκεῖ τῶν συγγραμμάτων. ἁπάντων 
αὐτοῦ κάλλιστός τε καὶ ὠφελιμώτατος ὑπάρχειν. 
καὶ τὰ μὲν κατὰ τούσδε τοιαῦτα ἦν. 
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- Θχαϊ δα Ὀγ ἐπ ἰάδα οἵ θεοοτηΐηρ' ἃ ἤβδομου ἀπ ρυβδα 
ὉΡ 88 Βιροθυῖου ἴο οἴμουβ. Ηδ ββίδ! 5Π6α Πΐδ οὐ ἔγ}08 

ὁ ἀοοίτίπα, ἐ6 Πρ 5ἴου 65. οὐ ᾿πν!81016. Αθοηβ, πὸ π6 
ξοΠ] ον ῖβ οἵ Ναϊθητίπι5, ἃπα γο]θοῦπρ' τηϑυυΐαρα ἃ 5 

οουταρύϊοι ἀπ ἐουπϊσαϊίοη 5ἰ μα] υ]ν το Μαγοίοη δπᾶ 

ϑαϊυτπΐπαβ. Απᾶ 85 Πῖβ οὐσῃι οοπ τ αϊίοη Π6 ἀπ θα 
{π6 βαϊναϊϊοη οὔ Αἀδηι. [[τεπᾶϑὺβ ψυοῖθ ὑπυ5 αὖ 

ὑπαὶ ἐἶταθ. Βαυΐ ἃ 11{{16 Ἰαΐεθυ ἃ οεγίαϊῃ τηδη πδτηθά 

ΒΘΥΘΥΒ 5 ΓΘ ηρῚ Ποηοα ὑπ6 ἀθρονα τηϑη οπθα ἤΘΥΘΒΥ, 

ἃ 15 π6 γϑᾶβοῃ ΨὮΥ ὑποβα 0 πᾶν ΒΡυ Πρ ἔΤΌΤΩ 
τὸ ονίαϊπεοα της πᾶτε οἵ ϑδνουίδηϊ ἔότη Ὠΐτα. ΤΠθβα 
ἱπάθβα υὑ86 {πη6 ἂνν ἂἀπᾶ {πῸ Ῥυορῃμαὶβ δπα τῃ6 

. Θο8ρεῖβ, ἐβοιὰρῃ ὑπο ὺ ἱπίεγργεὺ ἐπ ἔαοῦβ οὗ [Π6 βδουθὰ 
βουϊρύατεβ ἴῃ ὑπ 6 ῖ οὐ γᾶν, θαὐ ἘΠ6ΥῪ Ὀ]ΑΒΡἤθτηα {Π6 

ΑΡοβέϊε Ῥδὺ], δπᾶ γεϊθοὺῦ Πῖ8 βριβῖ]εβ. ἀπα ἀο ποὺ 
τεοοῖνε. ὑπ Αοίβ οἵ {π6ὸ Αροβίϊθβ. ὙΠαδῖν ἔουσΊ ΟΣ 

Ἰεδάοθν Ταὐίδη οοιηροβϑα ἴῃ βοῦθ ΨΥ ἃ οι ἰδ 0 
δηα οοἸ]δοίίοι οὗ π6 ροβρεὶβ, ἀπ σαν {Π15 ὑπ 6 πϑιὴδ 

οὔ 1λὲ Ὠϊαϊοδδαγοη, ἂθὰ {δ ἴ5 5.1] οχίδηὺ ἴῃ 

ΒΟΙΏΘ ΡΪδοθβ. Απᾶ {π6ὺ 580 ὑπαὺ πῈ νϑηΐασεα ἴο 

ῬδΙαρηγαβα βοὴθ ψογᾶς οὐ {πΠ6 δροβί]β, 85. ἐβουρῃ 
᾿ φογγεούίηρ {πεῖν βίγ]6. Ηδ Παβ ἰοῦ ἃ συθαῦ πυτηθο 

οὗ νυϊίηρβ, οἵ ψβίοῃ ὑπ τοϑῦ ἕδταουβ, αποῖθα ὈΥῪ 
ΤΉΘΔΠΥ͂, 15 Πἰ5. ἀϊβοουσβα “φαϊηδέ ἐδδ Οτοοῖδ. Τὰ ἰὸ Πα 

ἄδα]5. τ ττῃ ρῥυϊπηϊ εἶνε Ηἰβίουυ, ἀπ βῆονβ ὑπαῦ Μοβεβ 
δηα ἐπε ργορμεῖβ οἵ πε Ηδθτγονβ ργθοθαθα 81] ἔῃοβα 
ὙΠῸ ἃγε οοϊεργαϊεα διθοπρ {πε ατθακθ. ΤῊΪ5 ΒΘ ΘΠῚΒ 

ἴο 6 {πε Ῥοϑὺ δπά τηοϑὺ ΠεΙρ μ] οἵ 411 5. υϊηρδ. 

ΒΌΘΙ γα {ΠῸ ἔδοῖβ οὐ Π|8 ρϑυϊοα. 

1 9566 Τηἰτοἀποίίοῃ, Ρ. 11]. 
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- ΕΟ ΒΕΒΙΟΒ 

ΧΧΧ. ᾿Επὶ δὲ τῆς αὐτῆς βασιλείας, πληθυουσῶν 1 
τῶν αἱρέσεων ἐπὶ τῆς Μέσης τῶν ποταμῶν, Βαρδη- 
σάνης, ἱκανώτατός τις ἀνὴρ ἔν τε τῇ Σύρων φωνῇ 
διαλεκτικώτατος, πρὸς τοὺς κατὰ Μαρκίωνα καὶ 
τινας ἕτέρους διαφόρων προϊσταμένους δογμάτων 
διαλόγους συστησάμενος τῇ οἰκείᾳ παρέδωκεν 
γλώττῃ τε καὶ γραφῇ μετὰ καὶ πλείστων ἑτέρων 
αὐτοῦ συγγραμμάτων" οὗς οἱ γνώριμοι (πλεῖστοι 
δὲ ἦσαν αὐτῷ δυνατῶς τῷ λόγῳ παρισταμένῳ) 
ἐπὶ τὴν Ἑλλήνων ἀπὸ τῆς Σύρων μεταβεβλήκασι 
φωνῆς ἐν οἷς ἐστιν καὶ ὁ πρὸς ᾿Αντωνῖνον ἱκανώ-: 
τατος αὐτοῦ Περὶ εἱμαρμένης διάλογος ὅσα τε 
ἄλλα φασὶν αὐτὸν προφάσει τοῦ τότε διωγμοῦ 
συγγράψαι. ἦν δ᾽ οὗτος πρότερον τῆς κατὰ: 
Οὐαλεντῖνον σχολῆς, καταγνοὺς δὲ ταύτης πλεῖστά 
τε τῆς κατὰ τοῦτον μυθοποιίας ἀπελέγξας, ἐδόκει 
μέν πως αὐτὸς ἑαυτῷ ἐπὶ τὴν ὀρθοτέραν γνώμην 
μετατεθεῖσθαι, οὐ μὴν καὶ παντελῶς γε ἀπερρύψατο 
τὸν τῆς παλαιᾶς αἱρέσεως ῥύπον. 
Ἔν τούτῳ γε μὴν καὶ ὁ τῆς Ρωμαίων ἐκκλησίας 

ἐπίσκοπος Σωτὴρ τελευτᾷ. 
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ἘΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΙΥ. χχχ. 1- 

ΧΧΧ, Τὰ {πε ϑδῖὴθ ταὶρῃ Πουγοϑῖθθ ἱπουθαβαα ἴῃ 
Μεβοροϊδγηΐδ, δπα Βαγάθβδηββ, ἃ τηοϑῦ 8016 τηϑῃ ἃῃα 

5116 ἴῃ ϑ'υυῖδο, οοιηροβεα αϊδίοριιθβ ἀραϊπϑὺ ὑπῸ 

Μαγοϊομῖξε ἃπα οὐποὺ Ἰθδάθυβ οἵ ναιΐοιιβ ορί πῖοῃβ, 

Δα Πα ἰββδαβα ὑπϑῖὰ ἴῃ Πῖβ οὐνγῃ ἰαπριιαρα ἃπα βουϊρὺ, 

τορϑίμου ἢ την οὐπον οὗ ΠῖβΒ νυϊτηρθ. ὙΠΟΒῈ 
ψγΠ0 Κπαν ὑποτη; ἀπα ΠΟΥ γΕΥ 6 Τ ΘΠ, ἴῸΥ Π6 νγὰβ ἃ 
ῬΟν ΘΓ] ἀΥριιου, πᾶνε ὑγδηβανθα ὑπαπι ἔγοσα ϑ'γυῖδο 
ἰπηῖο Οτεοὶς. Ατθοπρ ἔποῖὰ ἰβ 8 νεΥῪ Ῥονουία] 

αἸαίοσιο ἢ Απἰοπίηπτιβ (Ὀποογηῖηρ Κ᾿ αΐε, ἃτιὰ παν 58 

ὑπαῦ ῃ6 ψτοῦθ τϑην οὐμοὺ ἡγοῦ κ8. ἴῃ σομβθαάπδποα οὗ 
{πα ρειβθουϊίοι οὗ ὑπαὶ ἐἶϊπηθ. Ης μδᾶ θθὴ ἢτϑῦ ἃ 
ταθῖηθοῦ οὗ {π6 Ναϊθηυ πῖδηϑ, Ὀθαὺ σοπάοιηπθα {πΠ|5 

Β6Π001 ἀπᾶ γϑβαϊεαᾷ ταδηγ οὗ ἐμεῖν [8}]658, ἀπα Ὠΐτηβοῖ 
ὑμπουρῃὺ ὑπαῦ ἢῈ Πδᾶ οπαπηραϑα ἴο οὐἱποάοχ ορἱ πίοῃ, 

Ὀαΐ ἴῃ ἔαοῦ μα ἀἰὰ ποῦ φοτηρ] εἰ εὶυ οἰθαῃ οὔ ἐπε ΔΙ. Ὲ 
οἵ Πῖ5 δποϊθηῦ μουαβυ. 

Αὐ {πΠ|5 τἶτης ϑοῦθυ, Ὀῖβμορ οἵ ἤοιηθ, αϊςεά. 
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Ε 

Τάδε καὶ ἡ πέμπτη περιέχει βίβλος τῆς 
᾿Εκκλησιαστικῆς ἱστορίας 

μ» Ὅσοι καὶ ὅπως κατὰ Οὐῆρον ἐπὶ τῆς Γαλλίας 
τὸν ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας διεξῆλθον ἀγῶνα. 

Ὡς οἱ θεοφιλεῖς μάρτυρες τοὺς ἐν τῷ διωγμῷ 
διαπεπτωκότας ἐθεράπευον δεξιούμενοι. 

τι 

Γ Ὁποία τῷ μάρτυρι ᾿Αττάλῳ δι’ ὀνείρου 
ο΄ γέγονεν ἐπιφάνεια. 
Δ Ὅπως οὗ μάρτυρες τὸν Εϊἰρηναῖον δι᾿ ἐπι- 
ο΄ στολῆς παρετίθεντο. 
Ε Ὡς Μάρκῳ Αὐρηλίῳ Καίσαρι ταῖς τῶν 

ἡμετέρων εὐχαῖς οὐρανόθεν ὁ θεὸς ἐπακούσας 
δος ὩσΈΝς 
9 Τῶν ἐπὶ Ρώμης ἐπισκοπευσάντων κατάλογος. 
2 Ὡς καὶ μέχρι τῶν τότε καιρῶν διὰ τῶν 
ο΄ πιστῶν δυνάμεις ἐνηργοῦντο παράδοξοι. 
Η Ὅπως ὁ Εἰρηναῖος τῶν θείων μνημονεύει 

᾿ γραφῶν. 
Θ Οἱ κατὰ Κόμοδον ἐπισκοπεύσαντες. 
1 Περὶ Πανταίνου τοῦ φιλοσόφου. 
ΙΑ Περὶ Κλήμεντος τοῦ ᾿Αλεξανδρέως. 
ΙΒ Περὶ τῶν ἐν ἹἹεροσολύμοις ἐπισκόπων. 
Γ΄. Περὶ ἹῬόδωνος καὶ ἧς ἐμνημόνευσεν κατὰ 

Μαρκίωνα διαφωνίας. 
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ΟΟΝΤΕΝΊΥΘ ΟΕ ΒΟΟΚ ν 

7126 οοπίοπίς ο ἐπ6 Π  δοοῖ ο7 ἐλ6 Πὶδίονῳ 
07 ἐμὲ (λιγοῖ αγὸ α5 ζοίϊοτυΣ : 

. ΤῊῆΘ πυροῦ δπα Ῥοπανίουσ οὗ ἐποθο ΠΟ ἴῃ 
{πες ἐς οὗ Νεῦιβ ππάουννοπὶ ἴῃ δα] ἐπ6 
βίσιρρ]6α ἴον το]! ρίοη. 

. ον {Π6 τηᾶγῦγυβ, θο]ονεα οἵ Οοά, σᾶανε {π68 
παπά οἵ ἔβ Πονβῃρ ἀπά Ποδ]ίηρ᾽ το ὑῃοβ6 ΠΟ 
Πα [4116 π᾿ ἴῃ {Πς ΡοΥβθουοη. 

. ΤΠ νἱϑίοῃ νη ΐοἢ ἀρρεαγεά ἴῃ ἃ ἄγϑϑπι ἴο 186 
τηδυῦγΥ Αὐΐα]αβ. 

. ον [68 τηϑυῦγτβ σου πη 6 4 ̓ τϑηδθυβ ὈΥ ἃ 
Ἰεὐίου. 

. Ηον ἋΟοά 5επηὺ γαΐῃ ἴτοτη ἤθᾶνεῃ ἰο ἡΜάνόμη 
Αὐγο] 5 ὐλ ϑαῦ ἴῃ ΤΈΒΡΟΠΒ6 ἴο ὑπΠ6 ὈΥΔΥΘΥΒ 
οὗ ἴῃς ΟΠ γι βυίδηβ. 

. Τῇ 118ὺ οἵ ὕποβε ψῆο ψευθ ὈΙβῃορ5 ἴῃ Βοιηθ. 

. ον δνδὴ 61] {Πο86 ἐἰπη68 βίγδηρ τηΐγ8 0165 
γα Ὲ ψυουρηὺ Ὀγ {πα {αἰ ὉΠ]. 

. ον ᾿γϑῆδεὶβ αποίαβ Ππ6 αἰνίπα βουρίαγαβ. 

. ΤΠοβα γῆο γγεύα ὈΙθῃορ5 ἀπᾶθυ ΟΟτητηοάι8. 

. Οπ Ραπίδοπιβ {Π6 ῬΒ]Π]ΟΒΟΡ ΠΟΥ. 

. Οχυ ΟἸεμμεπῦ οὗ ΑἸοχδηατχίδ. 

. Οἡ {Π6 ὈΙβΠορ5 ἴῃ «Θγυβδίθυη. 
«Οὐ Βποαάο ἂῃὰ {πεῸὸ αἰβϑεπβίομβ νοῦ ἢ6 

ταθηὐομβ διηοηρ ὑπ 6 Μαγοϊοηϊζεβ. 
ΨΟΙΜῚ 2 ἢ 401 



ΕΌΒΕΒΙΓΙΒ 

Περὶ τῶν κατὰ Φρύγας ψευδοπροφητῶν. 
Περὶ τοῦ κατὰ Βλάστον ἐπὶ “Ῥώμης γενο- 
μένου σχίσματος. 

Ὅσα περὶ Μοντανοῦ καὶ τῶν μετ᾽ αὐτοῦ 
ψευδοπροφητῶν μνημονεύεται. 

Περὶ Μιλτιάδου καὶ ὧν συνέταξε λόγων. 
Ὅσα καὶ ᾿Απολλώνιος τοὺς κατὰ Φρύγας 

ἀπήλεγξεν καὶ τίνων ἐμνημόνευσεν. 
Σεραπίωνος περὶ τῆς τῶν Φρυγῶν αἱρέσεως. 
Ὅσα Εἰρηναῖος τοῖς ἐπὶ Ρώμης σχισματικοῖς 
ἐγγράφως διείλεκται. 

Ὅπως ἐπὶ Ρώμης ᾿Απολλώνιος ἐμαρτύρησεν. 
Τίνες κατὰ τούτους ἐπίσκοποι ἐγνωρίζοντο. 
Περὶ τοῦ τότε κινηθέντος ἀμφὶ τοῦ πάσχα 
ζητήματος. 

Περὶ τῆς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν διαφωνίας. 
Ὅπως τοῖς πᾶσι μία ψῆφος περὶ τοῦ πάσχα 
συνεφωνήθη. 

Ὅσα τῆς Εἰρηναίου φιλοκαλίας καὶ εἰς ἡμᾶς 
κατῆλθεν. 

ΚΖ Ὅσα καὶ τῶν λοιπῶν τῶν τηνικάδε συν- 
ἡκμακότων. 

Περὶ τῶν τὴν ᾿Αρτέμωνος αἵρεσιν ἐξ ἀρχῆς 
προβεβλημένων οἷοί τε τὸν τρόπον γεγόνασιν 
καὶ ὅπως τὰς ἁγίας γραφὰς διαφθεῖραι 
τετολμήκασιν. 

ΕἾ ΦΙΕΙ ΕἸ κι ΞΙΞΙ πὶ ΒΕῚ 

Ξ [5 
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Ῥ“π 

ἘΟΟΙ,ΕΘΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, Ν. ΟΟΝΤΕΝΤΒ 

ΧΙΝ. 
ΧΥ. 

ΧΥῚ. 

ΧΧΥΠΠ. 

Οη {πε Μοηύδηϊϑὺ ᾿ ἔα]56 ργορῃοῦβ. 
ΑΡοαυΐ {Π6 5οῃϊβιη αὖ ουηθ ὑπᾶδὺ Β] βίιβ. 
ΤῊς ἐγδαϊ οι οοποουπΐπρ Μοηΐδηυβ δπὰ 
ποθα ψηο σγεῦα ἔα]56 ργορῃθὺβ ἰοραύμοῦ 
ἢ Πϊτη. 

. Οἡ Μῃηδᾶοθ απα {πὸ ἐγθαύθοϑ νῃο ἢ Πα 
οοτηροβαά. 

. ον ΔΡο]]οπῖι5 αἰ5οὸ γαξαϊθα Π6 Μοηΐαμπβὺβ 
δια ὑπὸ αυούαὐίομϑβ ὑνοἢ ἢ τηδᾶδ. 

. Οἵ δεγδρίοῃ οὐ Μοῃηΐδηΐβηα. 
. ΤῊΝ ἀϊδουβδίοηβ οἵ ᾿σεπαθὰβ ἴῃ τὶ τηρ' ἢ 

{πΠ6 βομἰϑυηδίϊοβ αὖ Ἀοιηθ. 
. ον ΔΡο]]οηΐτ5 νγὰβ τηαυεγγϑα ἴῃ Ἀοτηθ. 
. Υβμαῦ Ὀίβῃορβ ψεσα ἔδγλοιβ ἴπ ὕΠ 656 {ϊπη 68. 
. Οὐ ἐπε ρᾶβ56}8] οοῃέγονούβυ ψ ΠΙΟἢ νγὰβ ὑΠ 6 ἢ 

δοίϊνο. 

. Οπ {πὸ ἀϊνίϑίοη ἴῃ Αϑῖα. 
,. Ηον υπδηίτηοιβ ἀδοϊβίοη γγαὰβ Τοδοῃ θα οοη- 

σογπΐηρ Εἰαδίθυ. 
. ον ταῦςῇ οὔ ἐπε οἱοαποηΐ ἡγοῦ οὗ τα παθαβ 

85 οοχὴβ ἀοόνῃ ἴο 8. 
. ον το αἷϑο οὐ πε ομπεῦθ γῃοὸ Πουτϑῃ θα 

στ Πΐτα αὖ ὑπαῦ {ἰτηθ. 
Οπἡ ἔμοβα ψο αὖ {π6 θερίπηΐηρ ρυΐ ογγατα 

ἀῃ6 Πούοβϑυ οὗ Αὐΐδπιοπ, νῃδῦ ΤΩΔΏΏΘΥ οἵ 
τη 6 ΤΠ6Υ ψ6γ6, πα πον ὑΠπ6Ὺ Πᾶνα ἀαγοα 
ἴο σογτγτυρὺ πὸ ΠΟΙ͂ ϑουϊρίυγεβ. 

το 3. Ταζογα!ν “ Απποηρ' ῬΒΓΥρίδη5 "Ὁ Ὀὰΐ {Π15 158. 9η6 οὗ ἰῃ8 
θα] πᾶπηθ5 οἵ ἰῆς Μοπίδηϊβίβ, δα ραβββεᾶ ἱπίο Τιδίϊη ἃ5 
“ ( αἰαΐγγραρ." 
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Ε 

Ὁ μὲν οὖν τῆς Ῥωμαίων ἐκκλησίας ἐπίσκοπος 1 
Σωτὴρ ἐπὶ ὄγδοον ἔτος ἡγησάμενος τελευτᾷ τὸν 
βίον. τοῦτον δωδέκατος ἀπὸ τῶν ἀποστόλων 
᾿Ελεύθερος διαδέχεται, ἔτος δ᾽ ἣν ἑπτακαιδέκατον 
αὐτοκράτορος ᾿Αντωνίνου Οὐήρου" ἐν ᾧ κατά τινα 
μέρη τῆς γῆς σφοδρότερον ἀναρριπισθέντος τοῦ 
καθ᾽ ἡμῶν διωγμοῦ, ἐξ ἐπιθέσεως τῶν κατὰ πόλεις 
δήμων μυριάδας μαρτύρων διαπρέψαι στοχασμῷ 
λαβεῖν ἔ ἔνεστιν ἀπὸ τῶν καθ᾽ ἕν ἔθνος συμβεβη- 
κότων, ἃ καὶ γραφῇ τοῖς μετέπειτα παραδοθῆναι, 
ἀλήστου μνήμης, ὡς ἀληθῶς ἐπάξια ὄντα, συμ- 
βέβηκεν. τῆς μὲν οὖν περὶ τούτων ἐντελεστάτης Ρ 
ὑφηγήσεως τὸ πᾶν σύγγραμμα τῇ τῶν μαρτύρων 
ἡμῖν κατατέτακται συναγωγῇ, οὐχ ἱστορικὴν αὐτὸ 
μόνον, ἀλλὰ καὶ διδασκαλικὴν περιέχον διήγησιν" 
ὁπόσα “γέ τοι τῆς παρούσης ἔχοιτο πραγματείας, 
ταῦτ᾽ ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀναλεξάμενος παραθήσομαι. 
ἄλλοι μὲν οὖν ἱστορικὰς ποιούμενοι διηγήσεις, 8 
πάντως ἂν παρέδωκαν τῇ γραφῇ πολέμων νίκας 
καὶ τρόπαια κατ᾽ ἐχθρῶν στρατηγῶν τε ἀριστείας 
καὶ ὁπλιτῶν ἀνδραγαθίας, αἵματι καὶ μυρίοις 
φόνοις παίδων καὶ πατρίδος καὶ τῆς ἄλλης ἕνεκεν 
περιουσίας μιανθέντων: ὁ δέ γε τοῦ κατὰ θεὸν 4 
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ΒΟΟΚ ν 

ΘΟΤΕΒ, ἔπ6 ὈΙΒΠοΡ οὗ ἘπΠ6 σῃυτοι οὗ οτμθ, δπάθά ἢΐβ 
1188 τὴ {Π6 εἰρῇῃθῃ γϑᾶγ οὗ Πἰβ τι]θ. Τὸ Πίπι βιοοθοαθα 
ἘΠΘυΐῃθυαβ, ὅπΠ6 ἐνγε ἢ ἔγοτα {Π6 ἀροβί!θβ, ἀπᾶ 10 νγὰβ 

{Πα βενθηξθθηθῃ γϑαν οὔἐπε Ἐπρουου Απἰοπί Π 5 Ὁ οαιι5.1 
[ὰ Ὁ}15 ὀϊπιθ ἐπε ρευβθοιθίου οὗ τ5 ἴῃ βοῖηθ ραγὲβ οὗ 
ὍπΠ6 νγουἹα τγὰβ τ κί πα]εα τηοσα νἱο] θη ]γ ὈῪ Ῥοριυΐαῦ 
ψΟ]6 πα ἴῃ ἐπ οἰτῖ65, 8η6, ἕο Ἰπᾶρε ἔτομι ἐπα Ἔνθ ηῖϑ 
ἴπ 9Π6 Πδύοη, ταν δ 5. γεΥ 6 αἰβ. Πρ 566 Ὀγ τηδγῦγτ- 
ἄοτη. Πα βἔουυ Πᾶϑ οῃαποθά ἐο Β6 μβαπᾶβα ἄονῃ ἴῃ 
ὙΥΙ Ωρ ΤΥ Ῥοβύθυυ, ἀπα 1 15. γα] νου ῃΥ οὗ ὑπ- 
οϑδβίηρ' ΥΘΘὈγδΠη06. ϑίποθ ἐῃ6 ψΠ0]6 τεοοσὰ οἵ 
15. σοτηρ!οῦθ ἐγθδίτηθηῦ μὰ5 θθθη εἸηροαϊθα ἴῃ ΟἿΥ 
οοἸ]δούϊοη οἵ τηδυῦγυβ,; δπα οοπίδϊηβ ποῦ τηθυ ον {ῃ6 
πδγγαῖϊνα 1561 θα αἰθοὸ δὴ ἐχροβι ίοη οἵ ἀοοίτίηθ, 
ΤΠ] αὖ ρυεβϑεηὺ βεϊθοῦ δηα αἀπούθ τυ ]ν θοῇ ροϊηἐβ 
85 ὈΘΙοηρ' το ἐπα ργεδεηῦ υπαουίακίηρ, ΟΥ̓ΠΟΥ τυ 6 Υ5 
οἵ ἰϑύουῖοα] ὑνουκα πᾶνε οοημῆποα ἐπϑιήβοῖναβ ἴο ὑπ6 
γε ΐεη ἐγδαϊἴοη οὗ ν]οΐου 65 ἴῃ γγαγ8, Οἵ ἐγ ασρΡ ἢ 5 ΟΥ̓ΘΥ 
Θηθιηΐθβ, οὗ ἘΠ6 Ὄχρ]οἱἐβ οὗ ρϑηῆθγαὶβ δηα ἐπα νδίουτν 
οὗ ϑο]άϊθυϑ, ταθη ϑἰαϊπθα τ Ὀ]οοα δ πα ψῖτἢ οοππΐ- 
1655 τηυγουβ ἔῸγ ὅπῈ 88 κα οὗ ομ]άγθη ἀπά οουπενΥ 
Δα ΟΥ̓ΠΟΙ ῬΟΒΒΘΒΒΙ0Π8 ; Ραΐ Ὁ 15 γγᾶῦβ τηοϑὺ Ῥϑδοϑῖα, 

1. Τηδὶ ἰ5, Μαγοιβ Αὐτοὶ. Ηἰ8 βενθηϊθοηΐῃ γον τγὰβ 
Ἁ.Ὁ. 177. 

3 Τηαὶ 15, 6 48 οΓ ἐπ6 Μαγίψγβ ψὨϊΟῃ ἘΝ ΒΘ 5 
ὉρΙ]εοίοᾷ, 866 [πἰγοαποίίοπ, Ρ. χχὶϊ], 
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ἘΠΒΕΒΙΤΙΚ 

πολιτεύματος διηγηματικὸς ἡμῖν λόγος τοὺς ὑπὲρ 
αὐτῆς τῆς κατὰ ψυχὴν εἰρήνης εἰρηνικωτάτους 
πολέμους καὶ τοὺς ἐν τούτοις ὑπὲρ ἀληθείας 

κ᾿ ἍἋ ΄, Α “Ἀ ς Ν ᾽ , μὴ 

μᾶλλον ἢ πατρίδος καὶ μᾶλλον ὑπὲρ εὐσεβείας ἢ 
τῶν φιλτάτων ἀνδρισαμένους αἰωνίαις ἀναγράψεται 
στήλαις, τῶν εὐσεβείας ἀθλητῶν τὰς ἐνστάσεις καὶ 
τὰς πολυτλήτους ἀνδρείας τρόπαιά τε τὰ κατὰ 
δαιμόνων καὶ νίκας τὰς κατὰ τῶν ἀοράτων ἀντι- 
πάλων καὶ τοὺς ἐπὶ πᾶσι τούτοις στεφάνους εἰς 
αἰώνιον μνήμην ἀνακηρύττων. 

, }Ὶ “5 ς 4 ᾿ς κ » ἃ ᾿Ὶ - 

Ι. Γαλλία μὲν οὖν ἡ χώρα ἣν, καθ᾽ ἣν τὸ τῶν 
δηλουμένων συνεκροτεῖτο στάδιον, ἧς μητροπόλεις 
ἐπίσημοι καὶ παρὰ τὰς ἄλλας τῶν αὐτόθι δια- 

Ε] φέρουσαι βεβόηνται Λούγδουνος καὶ Βίεννα, δὲ 
ὧν ἀμφοτέρων τὴν ἅπασαν χώραν πολλῷ τῷ ῥεύματι 
περιρρέων ὁ Ῥοδανὸς ποταμὸς διέξεισιν. τὴν 
οὖν περὶ τῶν μαρτύρων γραφὴν αἱ τῇδε δια- 
φανέσταται ἐκκλησίαι ταῖς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν καὶ 
Φρυγίαν διαπέμπονται, τὰ παρ᾽ αὐταῖς πραχθέντα 

“- 3 “- Α τοῦτον ἀνιστοροῦσαι τὸν τρόπον, παραθήσομαι : 
Ἁ ᾿Ὶ ᾽ “ ᾽ὔ {{ ς» ,ὔ ᾿ [4 δὲ τὰς αὐτῶν φωνάς οἱ ἐν Βιέννῃ ῃ καὶ Λουγδούνῳ 

τῆς Τ᾿ αλλίας παροικοῦντες δοῦλοι Χριστοῦ τοῖς 
κατὰ τὴν ᾿Ασίαν καὶ Φρυγίαν τὴν αὐτὴν τῆς 
ἀπολυτρώσεως ἡμῖν πίστιν καὶ ἐλπίδα ἔχουσιν 
3 “- :) ᾽ ᾿ ,ὔ }] ;ὔ 3 Α “ 

ἀδελφοῖς: εἰρήνη καὶ χάρις καὶ δόξα ἀπὸ θεοῦ 
πατρὸς καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 

- Α 

Εἶτα τούτοις ἑξῆς ἕτερα προοιμιασάμενοι, τὴν - 
“ “ , 

τοῦ λόγου καταρχὴν ποιοῦνται ἐν τούτοις" “᾿ τὸ 
Ἁ 4 , θ “. ] θ (ὃ θλί Α ᾿Ὶ μὲν οὖν μέγεθος τῆς ἐνθάδε θλίψεως καὶ τὴν 

τοσαύτην τῶν ἐθνῶν εἰς τοὺς ἁγίους ὀργὴν καὶ ὅσα 
ΜΩ᾽ ὑπέμειναν οἱ μακάριοι μάρτυρες, ἐπ᾽ ἀκριβὲς οὔθ 

ς “ - “-“ ἡμεῖς εἰπεῖν ἱκανοὶ οὔτε μὴν γραφῇ περιληφθῆναι 
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ἘΟΟΙ ΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, . 1-. 1-4 

νγαροα ον 1Π6 γϑυυ ρβδοδ οἵ {πῸ 808], ἀπ τῆθη ΜγΠ0 
ὑπογθίη Πᾶνα θθθη να]δηὺ ἔῸυ ἐγαθῃ σαῦμθν ἐμδη ΤΥ 
οουηΐνΥ, 8Π6 ἔν ρἱθῖν ταῦμου ὑμδη ἴον ὑπμοῖν ἀθὰγ 

0165, ὑπαῦ οὐν τϑοογσὰ οὗ ποβθα ψΠῃὸ ογάου {ποὶν ᾿νε 5 

. δοοογαϊηρ' ἴο αοα νν1}] ἱπβοῦῖρθα οὐ δυευ]δβϑυϊηρ τηοπα- 
τηθηΐβ: ἰδ 15. {πε βίγαρρὶοβ οὗ ἐπα διῃ]θίεβ οἵ ῥεῖν 
διηα ὑμοῖν νϑ]ουν νΐοἢ Ὀγανεα 50 ταποῇ, ἐσορῃΐθϑ Οὴ 

ἔγοτα ἀθιηοηβ, δηα νἱοΐουϊθθ ἀραϊπδῦ ἀπβθθη δάνου- 

58 165, δηα {Π6 οὐὔόνιϑ δὖ {Π6 επα οὗ 4]], ἐπαὺ 0 ψ1}} 

Ῥυοοϊδίτη ἴον ανου]αβδυϊηρ' ΓΘ θυ Ὀγ ἃ ΠΟΘ. 

Ι δ] νψὰβ ἐπ6 οουηΐγυ ἴῃ ὙΠ οἢ νγὰβ ργθραγθά 
{ῃ6 βίαρε ἔου ἔῃεβε Ἔενβηΐβ. [5 οἀρίξαὶ οἰἐῖθβ, ἔδυηοιιβ 
8ηα τηογ6 τοπουνγηθα ἐμδη ἐπ6 οὐἤμουβ ἴῃ {π6 αἰδυνϊοῦ, 

γγαΥῈ Γι γοη5 πα γΊθπηθ, ἐπγουρἢ θοΐῃ οὗἩ ψ ῃΐοἢ Ρᾶ 5568 
{Π6 τίνου ἈΠομθ, βονίηρ᾽ 'ῃ Δ Δα ρ]6 βίγεδγα ἐΠΥΟΌρΡἢ 

πΠ6 ψγβο]β αἰδίυιου. ΤῊδ αἰδυϊπρυβηθα οἤυγοῃ 68. οὗ 
{15 σοιηΐγυ βοηῦ ἐπ ἀοουμαθηὺ ρου ἐπ τλϑυ 5 

ἴο ἐπα οἤυσομοβ ἴῃ Αβϑία δῃᾷᾶ Ῥῃγυρία, ἴῃ ὑΠ|8. ἂν 
τϑοογαϊηρ ψνμᾶὺ Παρρεηθα δηοπρ ἔμϑιη, πα 1 ψ1}} 

αυοΐς ἐπεὶ ψογᾶβ: “ὙἼΠ6 βεγυνδηΐβ 50] υσΐηρ ἴῃ 
 Μίδηπα πα Τγοη5 ἰπ δα] ἴο μα Ὀγθίῆγεπ ἴῃ Αβία 
᾿δηα ῬΗγγρία, πὸ Πᾶνα ἐπα βᾶτὴθ ἔα δπα Βορα οἵ 

τεἀοηιρίϊοῃ ἃ5 γου. Ρβᾶςθ, ρυϑοθ, 8πα ρουυ ἔτοσα 
Οοἄ ἐπε Εδύπου δηᾷ Ψ6805 ΟΠ γϑῦ, οὐν Τογα.᾽ἢ 

ΤΊ θη δἴθευ οὐμοσ ρυθΐδξουυ τϑιηδυῖκθ ὑπ ν Ὀθρίη 

ἐποῖν παγγαϊῖνα ὑπ: “ὙΠδ ργδαΐπεβθϑ οὗ ἐπ6 ροῖ- ἢ 
βϑουϊίοη μούθ, δπα πε ὑδυυῖθ]6 τὰρα οὗ {π6 μδαΐμϑθη 

ἀραϊηδὺ {Πς βαἰηΐβ, δπα ἐπα βυβεγίηρ οἵ {Π6 Ὀ]οββθα 
ταδΥ 5, ΔΥΘ ΤΟΥ ἔπη γα οδπ πᾶυταῖθ δοουγαίθ]υ, 

ὯΟΥ οδ ἢ ὑΠΕΥ ΡῈ ριιῖὺ ἄονῃ ἴπ νυ ηρ. ἘὸΥ ψΠἢ 81} 
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1 Τί. 8, 16 

ἨΘΌ. 10, 38 

Ἡοιη. 8, 18 

ΕΌΒΕΒΙΒ 

δυνατόν. παντὶ γὰρ σθένει ἐνέσκηψεν ὁ ἀντικεί- ὅ 
μενος, προοιμιαζόμενος ἤδη τὴν ἀδεῶς μέλλουσαν 
ἔσεσθαι παρουσίαν αὐτοῦ, καὶ διὰ πάντων διῆλθεν, 
ἐθίζων τοὺς ἑαυτοῦ καὶ προγυμνάζων κατὰ τῶν 
δούλων τοῦ θεοῦ, ὥστε μὴ μόνον οἰκιῶν καὶ 
βαλανείων καὶ ἀγορᾶς εἴργεσθαι, ἀλλὰ καὶ τὸ 
καθόλου φαίνεσθαι ἡμῶν τινα αὐτοῖς ἀπειρῆσθαι 
ἐν ὁποίῳ δήποτε τόπῳ. ἀντεστρατήγει. δὲ ἡ 6 
χάρις τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς μὲν ἀσθενεῖς ἐρρύετο, 
ἀντιπαρέτασσε δὲ στύλους ἑδραίους δυναμένους 
διὰ τῆς ὑπομονῆς πᾶσαν τὴν ὁρμὴν τοῦ πονηροῦ 
εἰς ἑαυτοὺς ἑλκύσαι: οἱ καὶ ὁμόσε ἐχώρουν, πᾶν 
εἶδος ὀνειδισμοῦ καὶ κολάσεως ἀνεχόμενοι" οἱ καὶ 
τὰ πολλὰ ὀλίγα ἡγούμενοι ἔσπευδον πρὸς Χριστόν, 
ὄντως ἐπιδεικνύμενοι ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήματα 
τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀπο- 
καλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς. 
“Καὶ πρῶτον μὲν τὰ ἀπὸ τοῦ ὄχλου πανδημεὶ Ἰ 

σωρηδὸν ἐπιφερόμενα γενναίως ὑπέμενον, ἐπι- 
βοήσεις καὶ πληγὰς καὶ συρμοὺς καὶ διαρπαγὰς 
καὶ λίθων βολὰς καὶ συγκλείσεις καὶ πάνθ᾽ ὅσα 
ἠγριωμένῳ πλήθει. ὡς πρὸς ἐχθροὺς καὶ πολεμίους 
φιλεῖ γίνεσθαι, καὶ δὴ ἀναχθέντες εἰς τὴν ἀγορὰν 
ὑπό τε τοῦ χιλιάρχου καὶ τῶν προεστηκότων τῆς 
πόλεως ἐξουσιῶν ἐπὶ παντὸς τοῦ πλήθους ἀνακρι- 
θέντες καὶ ὁμολογήσαντες, συνεκλείσθησαν εἰς τὴν 
εἱρκτὴν ἕως τῆς τοῦ ἡγεμόνος παρουσίας" μετ- 9 
ἔπειτα δὲ ἐπὶ τὸν ἡγεμόνα ἀχθέντων αὐτῶν κἀκείνου 
πάσῃ τῇ πρὸς ἡμᾶς ὠμότητι χρωμένου, Οὐέττιος 
᾿Ἐπάγαθος, εἷς ἐκ τῶν ἀδελφῶν, πλήρωμα ἀγάπης 
τῆς πρὸς τὸν θεὸν καὶ πρὸς τὸν πλησίον κεχωρηκώς, 
οὗ καὶ ἐπὶ τοσοῦτον ἠκρίβωτο ἡ πολιτεία, ὡς 
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ἘΟΟΙ ΕΒΤΑΘΤΤΙΟΑΙ, ἨΙΘΤΟΆΥ, Υ. 1. 5-9 

ἰδ τῖρηῦ ἘΠ Δαἀνθυβανυ αὐϊδοικ θα τι8, Τογοβμδάονίπρι, 

[15 δου πρ᾽ ὙΥΠ10}} 15. ΒΠογ εν ἕο 6, ἀπά ἐγίεα ὄνειγ- 

ἐβίηρ᾽, Ῥγδοιϊβίηρ Πἰβ Δἀπουθηΐβ δηα ἐγαϊηΐϊηρ ἔμθτα 
αραϊηδὺ {Π6 βογνδηΐβ οἵ Οοά, 50 ἐμαὶ γγὰ γγεύα ποῖ 

ΤΊΘΓΘΙΥ Θχοϊ θα ἔοτα Ποιιβ65 ἀπ Ὀδ.Π5 δ ηα τηδυϊκοῖβ, 
Βυΐ νγα ὑοῦ Ἔυθὴ ουθί άθη ἕο θῈ ββϑὴ αὖ 41] ἰπ' ΠΥ 

Ῥίδοβ νγῃδξανει. Βαυΐ δραϊπϑὺ ἔβθιῃ ἐπε ρυδοα οἵ (οά 
αἰ οαρίαϊη τ5; 1Ὁ τεβουθα πὸ ψψϑαῖς, δηα ταδυθηδ]]θ 

δραϊηδῦ ἔῃ 6 πὶ βὑθδαξαβὺ ρ1Π]γ5 οὔ τηθη 8016 Ὀγ ραϊίεποα 

ἴο ἄγανν ἴο ἐμβυωβθῖνϑβ 411 ἐπε δὐΐϑοϊς οὔ ἐπ βπϑίηγ. 
ΤΟΥ ὁδῖηδ τοροίμοι δηα ἐπάπτϑα Ἔνευυ κί πα οὔ αθυβθ. 
δια ΡυΠἰβησαθηῦ, ἐπα ν οοπη θα τδηΥ ἐπίπηρϑ ἃ5 ἔδυν ἴῃ 

ὑπο ῖν 268] ἕου. Ομ νβι, δπα αἰ ἱπάθθα ργονα ἐμαὶ ἐῃς 
ΒΕ οΥυηρβ οἵἩ ὑΠ15 ργεβθηῦ ἐΐϊπηθ ἅτα ποὺ ὑγουτῃγ ἴο Ὀ6 
ΘΟ ραγθα ὙΠ ὑπ6 οἹΟΥΥ τ Πΐοἢ 5841} θῈ τονοαϊοά 
ἴο 15. 

“ΕΘ Π6Ὺ ἐπαυτϑα ΠΟΡΪΥ 41] ἐμαῦ νγὰβ Πθαρβᾶ ὕροῃ 
ἔθθῖα ὈῪ ὑπ τη0, Πον]5 ἀπά βἔγῖρεβ δῃᾶ ἀγαρρίῃηρ' 

. δρουΐ, ἀηα γταρίηθ δῃηα ἱπηρυϊβοητηθηῦ ἀπά βἰοηΐηρ, 

δα 411} ὑπίπρβ νΒῖοἢ ἀγα νγοπῦ ἴο Πᾶρρθη δὖ {πε 
Παπαᾶβ οἵ δὴ ἱηξαγίαἰθα ρορυ]δος ἀρ δίηβὲ 5 βυρροβοϑᾶ 

Θῃθιηΐθβ 8Πα ἴοεβ ; πη ἔπαν ψγετα ἀταρροά ἰηΐο {π6 
τηδυϊκού-ῬΙαοα ὈΥῚ π6 ἐσίθαπα ἃπᾶ ὃν ἐπε ομίεῦ 
Δαν που 165 οὐ {π6 οἰδγ, ψγεῖα ἱπαϊοῖθα δηα οοηίδββϑά, 

δηα δὖ Ἰαϑὺ ὑπ Ὺ ψγουα δαὶ ἀρ ἀπ}}} ἐΠ6 οομπΐηρ' οὗ 

πα ρονοῦπου. ΤΠδπ ἐΠῈῪ ψγοῦα Ὀγουρηξ Βοίοστα ἐπα 
ΒΟΥΘΙΠΟΥ͂, Πα ΠΘη Π6 πι866 41] Πῖ5. οὐδὲν ἀραϊπδὺ 

ἔποιῃ, ὕπο ἰπίουνεποα νεὐύα5 Ἐραραΐῃαβ, ὁπ οὗ 

πε Ῥγοίῆγθη, {16 ἢ Ἰογα ἑονγασαβ αοα δπᾶ 

ἐοναγαβ Πῖ5. πεῖρηθοιυν, ἐπα βἰσϊοίηθθθ οὗ ψμοβα 116 
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ΤΛΙΚΘῚ, 16 

ΤᾺΚΘ6Ὶ1Ὶ, 67 

1 Φομη 8, 16 

1 ΤῊΏ65, 2, 8 

Βον. 14, 4 

ΕΠΒΕΒΙΌΒ 

καίπερ ὄντα νέον συνεξισοῦσθαι τῇ τοῦ πρε- 

σβυτέρου Ζαχαρίου μαρτυρίᾳ: πεπόρευτο γοῦν ἐν 

πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασι τοῦ κυρίου 

ἄμεμπτος καὶ πάσῃ τῇ πρὸς τὸν πλησίον λειτουργίᾳ 
ΝΜ “ “ Ἁ Υ, Α ’ὔ -“ 

ἄοκνος, ζῆλον θεοῦ πολὺν ἔχων καὶ ζέων τῷ 
’ “ ’ὔ » Ἁ “ ΕΠ: “-“ πνεύματι" τοιοῦτος δή τις ὥν, τὴν οὕτως καθ᾽ ἡμῶν 

ἷλ. ὔ , , ΕΣ ν. Ψ' ἀλλ᾽ ἀλόγως γινομένην κρίσιν οὐκ ἐβάστασεν, 
ὑπερηγανάκτησεν καὶ ἠξίου καὶ αὐτὸς ἀκουσθῆναι 
3 λ ΄ ε ᾿ “- ὃ λ “ Ψ δὲ χθ ἀπολογούμενος ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν ὅτι μηδὲν ἄθεον 

ὌΝ κτὰ ΄ 2 » Φ' ... “- ᾿ ᾿] ᾿ “-“ μηδὲ ἀσεβές ἐστιν ἐν ἡμῖν. τῶν δὲ περὶ τὸ βῆμα 

καταβοησάντων αὐτοῦ, καὶ γὰρ ἣν ἐπίσημος, 
καὶ τοῦ ἡγεμόνος μὴ ἀνασχομένου τῆς οὕτως ὑπ᾽ 

᾽ “Ἠ , ,ὔ 3 ᾽ὔ ΕΣ ἈΝ ’, αὐτοῦ δικαίας προταθείσης ἀξιώσεως, ἀλλὰ μόνον 

τοῦτο πυθομένου εἰ καὶ αὐτὸς εἴη Χριστιανός, τοῦ 
δὲ λ ,ὔ ΖὉ Ἐ λ ᾽ὔ 3 λ 7 θ " ἐ λαμπροτάτῃ φωνῇ ὁμολογήσαντος, ἀνελήφθη καὶ 
αὐτὸς εἰς τὸν κλῆρον τῶν μαρτύρων, παράκλητος 

Χριστιανῶν ατίσας, ἔχων δὲ τὸν παράκλητον ρ 
“- “ “ , “ ἐν ἑαυτῷ, τὸ πνεῦμα τοῦ Ζαχαρίου, ὃ διὰ τοῦ 

᾽’ “- 3 ’ὔ ᾿) ὃ Γ, ᾽ὃ ’ πληρώματος τῆς ἀγάπης ἐνεδείξατο, εὐδοκήσας 

ὑπὲρ τῆς τῶν ἀδελφῶν ἀπολογίας καὶ τὴν ἑαυτοῦ 
- τω ν Α μ , “- θεῖναι ψυχήν: ἦν γὰρ καὶ ἔστιν γνήσιος Χριστοῦ 

μαθητής, ἀκολουθῶν τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ. 
“- " 

“Ἐντεῦθεν δὴ διεκρίνοντο οἱ λοιποί, καὶ φανεροὶ 
’ὔ « 

καὶ ἕτοιμοι ἐγίνοντο πρωτομάρτυρες, οἵ καὶ μετὰ 

πάσης προθυμίας ἀνεπλήρουν τὴν ὁμολογίαν τῆς 

μαρτυρίας, ἐφαίνοντο δὲ καὶ οἱ ἀνέτοιμοι καὶ 
- 3 "-»" ᾿ 

ἀγύμναστοι καὶ ἔτι ἀσθενεῖς, ἀγῶνος μεγάλου 
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ἘΘΟΙΜΕΒΙΑΒΘΤΙΟΑῚΙ, ἨΙΒΘΤΟΆΥ, Υ. 1. 9-11 

Πιδα ρῸΠ6 80 ἔδυ ἐπδὺ ἴῃ βρίἐβ οὗ ἴθ γοιῦθῃ ἢἰβ γαραΐα- 
ἐϊοη νγὰβ δα 8] ἴο ὑπαῦ οἵ {Π6 δἸάθυ Ζδοῃδιίαβ. Ηξς 
γαῖ καα ἴῃ 411} ῃ6 σοτητηδπατηθηΐβ δ πα ογαϊπδποθβ οὗ 
ἔπ6 Τιογτα Ὀ]αηη 6 1655 πα νὰ ἀπ αυϊδα ἴῃ 41] ταϊηϊ5- 
ἐγ οη8 ἴο ἢϊβ πείρῃθουνβ, μανίηρ ταπο ἢ Ζ68] ἐονγαγᾷ 
Οοα «πὰ Ρεΐπρ' ἔευνεηῦ ἴῃ βρὶτῦ. Ηἰἴ5 ομαγδοῖθυ ἔου- 

Ῥδάδ Βἴτῃ ἴο δπάασα {Π6 ἀΠγΘ ΒΟ 806 ᾿πἀροτιαθηΐ ρίνεη 
δρδϊηδὺ 8, ἀπ 6, ονεύοοσηθ ἢ ἱπαϊσηαίίοη, Π6. αοκοα 
ἴο θ6 ΠΒοαγὰ Πίτηβο! ἴῃ ἀδέεπος ὁἐ 6 Ὀγείῆγθη ἕο 
68 εἰἶδβοῦ ὑπαῦ ὑμθυα νγὰβ ποιηϊηρ' δ ἰβεϊς οὐ ἱτυρίουβ 

Π ΔΙΠΟΠΡ 5. Ηδ νψὰβ πον]θα ἀονη ὈΥ ἐμοβα δτουπᾶ 
ἐπα Ἰυαροηηθη -βθαῦ, ἴοΥ ἢ6 νγὰ8 ἃ τηδη οὗ ροβί ἰοη,3 ἀπα 
ἀΠ6 φονθύπου σου] ποῖ τοϊοταΐα ἐπα 1ι5ὺ γεαπδϑὺβ 
ὙΠ] οἢ Π6 Πα ρμαυὺ ἔουνψαγα θὰῦ τ ΘΙ ἀϑκεα 1 Πα 

ΤΕΥ 8 (Πυθίη Πἰτηβο, ΗἨδ ὑπθη οοπΐθοβαα ἴῃ 
Οἷθδὺ ἔοηθβ δηα νγὰβ Πἰγηβ61} ἐακθη ᾿ηΐο ἐπ6 γϑηκ5 οὗ 
ἐῃς τηδιύγιβ. Ηθ νὰβ οδ᾽]δὰ {με “ἠὡἠΟοτηΐξογίου οἵ 
Ὁ τϊϑυδηβ,, Ραὺ πδα ἐπα (οτηξογίευ ἴῃ Ὠϊπηβο], ὑῃ6 
βρί εἰῦ οἵ Ζδομανῖαβ  οἢ ἢ6 Πδα βῆονψῃ Ὀγ ἐπα {]]Π655 
οἵ ἢϊ5 Ιονε ἤθη Π6 οἤοβα ἴο ἰὰῪ ἀονῃ ὄνεῃ ἢΐβ οὐῃ 
16 ἴον π6 ἀδἔθποα οὐ ἐπα Ὀγθίῆγθῃ, ἴῸΥ 6 νγὰ5 δηᾶ 
6 158. 4 τὰς ἀἰβοῖρ]ςα οἵ ΟΠ γῖδῦ, δπα ἢ ἔΌ]Π]Πονν5 {Π6 
Τιτ ὙΠ Θγβοθνεῖ Πα ΡΌ68. 
“ΤῊ6 τοϑὺ γοσα ἔπθη αἰν! 464 δπα {Π6 ἢγϑὺ τηδυευυβ 

γΕΥῈ ΟὈνίουθν γϑδᾶγ, ἃπα ὑπο {Ὁ]6]16α Π6 οοη- 
ξεβϑβίοη οἵ τηδυέγγάομη υνδἢ 411 γθδαΐηθϑβ, θα βοπιθ 
οὔμδϑιβ δρρθαιβδὰ ποὺ ἴο θὲ τεϑᾶγ, δηᾶ ἔβδι]βα ἴῃ 
ὑγαϊοίηρ ἃπα ἴῃ βἐγθηρίῃ, πη80]6 το Θπάπαγα {Π6 βύσαίῃ 

1 ΖΔοΠατίδβ ἴῃς ἕαΐμοὺ οὗ Φομπ ἐπε Βαρι ἰδὲ, ἃ5 15 ϑῃονσῃ ὈΥῪ 
ἐπε αδἰ!υβίοπ ἴο [λικα 1. 6 ἰῃ ἐῃς ΓΟ] ον ηρ᾽ Π1π6. 

τς 5 Ἀρρεδγοπίν {πα τηϑδηΐπρ' ἰδ ὑπαὶ Ὠ8 βοςῖαὶ] ροβιξοη τηδᾶς 
ἴῃ6 ογονν δυϑὴ τηοτα ἱπαϊρηαπὶ δ μἰβ ἀάνοσδου οἵ ΟΠ ἰβεϊδη8. 

8. ΤῈ ἰ5 αἰτηοϑβὲ ἱπουθάϊθ]α ἐμαὶ {15 “15. ᾽ νγὰβ ἰηϊεγργοίεα ὈῪ 
Βεπαπ ἀπᾶ οἶμοῖβ ἃ5 5πονίηρ πα ΚΝ εἰἐ 5 νγὰβ ποῖ δοίι δ! 
Ραΐ ἴο ἀδαίῃ. 
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Αοΐβ 7, δέ 

ὅονμῃ 16, 3 

ἘΌΘΕΒΙΌΒ 

τόνον ἐνεγκεῖν μὴ δυνάμενοι" ὧν καὶ ἐξέτρωσαν 
ὡς δέκα. τὸν ἀριθμόν" οἱ καὶ μεγάλην λύπην καὶ 
πένθος ἀμέτρητον ἐνεποίησαν ἡμῖν καὶ τὴν προ- 
θυμίαν τῶν λοιπῶν τῶν μὴ συνειλημμένων ἐνέκοψαν" 
οἱ καίπερ πάντα τὰ δεινὰ πάσχοντες, ὅμως συμ- 
παρῆσαν τοῖς μάρτυσιν καὶ οὐκ ἀπελείποντο 
αὐτῶν, τότε δὲ οἱ πάντες μεγάλως ἐπτοήθημενῚ 
διὰ τὸ ἄδηλον τῆς ὁμολογίας, οὐ τὰς ἐπιφερο͵ 
κολάσεις, φοβούμενοι, ἀλλὰ. τὸ τέλος ἀφορῶντας 
καὶ τὸ ἀποπεσεῖν τινα δεδιότες. συνελαμβάνοντο 1 
μέντοι καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν οἱ ἄξιοι τὸν ἐκείνων 
ἀναπληροῦντες ἀριθμόν, ὥστε συλλεγῆναι ἐκ τῶν 
δύο ἐκκλησιῶν πάντας τοὺς σπουδαίους καὶ δι᾽ 
ὧν μάλιστα συνεστήκει. τὰ ἐνθάδε: συνελαμβάνοντο ἱ 
δὲ καὶ ἐθνικοί τινες οἰκέται τῶν ἡμετέρων, ἐπεὶ 
δημοσίᾳ ἐκέλευσεν ὁ ἡγεμὼν ᾿ἀναζητεῖσθαι 
ἡμᾶς: οἱ καὶ κατ᾽ ἐνέδραν τοῦ σατανᾶ, φοβηθέντες 
τὰς βασάνους ἃς τοὺς ἁγίους ἔβλεπον πάσχοντας, 
τῶν στρατιωτῶν ἐπὶ τοῦτο παρορμώντων αὐτούς, 
κατεψεύσαντο ἡμῶν Θυέστεια δεῖπνα καὶ Οἰδιπο- 
δείους μίξεις καὶ ὅσα μήτε λαλεῖν μήτε νοεῖν θέμις 
ἡμῖν, ἀλλὰ μηδὲ πιστεύειν εἴ τι τοιοῦτο πώποτε 
παρὰ ἀνθρώποις ἐ ἐγένετο. τούτων δὲ φημισθέντων, , 
πάντες ἀπεθηριώθησαν εἰς ἡμᾶς, ὥστε καὶ εἴ τινες 
τὸ πρότερον δι᾽ οἰκειότητα ἐμετρίαζον, τότε 
μεγάλως ἐχαλέπαινον καὶ διεπρίοντο ἐφ᾽ ἡμῖν" 
ἐπληροῦτο δὲ τὸ ὑπὸ τοῦ κυρίου ἡμῶν εἰρημένον 
ὅτι ἐλεύσεται καιρὸς ἐν ᾧ πᾶς ὃ ἀποκτείνας ὑμᾶς 
δόξει λατρείαν προσφέρειν τῷ θεῷ. ἐνταῦθα λοιπὸν , 
ὑπεράνω πάσης ἐξηγήσεως ὑπέμενον κολάσεις οἱ 
ἅγιοι μάρτυρες, φιλοτιμουμένου τοῦ σατανᾶ καὶ 
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οὗ ἃ συϑαὺ οοπῆϊος, δῃα δθοιΐ ἔθη ἴῃ πα θον [Α1164, 
85. ἔποβε βοῦῃ οὐ οὗ ἀπε ἐϊπιθ. ΤΉΘΥ οδυβεά 5 
δυϑδὺ συ θῇ Δ Πα ἱτητηθαβαγδ]6 του πίπρ', ἀπα Ηἰπάονθά 
ἐῆθ Ζ68] οἵ ἐπ οὐμεβ γῆο Παᾶ ποὲ θθθη δγγοβέθα, 
δ {πϑυ, δἰ ΠουρΡῊ βαβογίηρ 411 6Π6 ἔδυσουβ, πϑνου- 
ἔΠι6 1655 τϑιηδὶ πο συ ἐἢ ἐπ τηαγέγυβ ἀπ αἸ4 ποὲ ἀδβουὶ 
ἔμπα. Βαΐ αὖ ἐπαΐ ροϊπῦ νγεὲ γεσα 81} ρυδδῦν ἐθυυ θα 
ΒΥ ἀπορυίαϊπδν ἃ8 ἴο ἐμεῖν οοηξεββϑίομ, ποὺ δαυίπρ ἐμ 6 
ἐῃγθαΐθπϑα Ραπβηπηχθπὲ μὲ Ἰοοκίπρ' ἑονγαγᾶβ ἐπα ἐπα 
δα αἴγαϊα Ἰδϑῦ βοῖὴθ ὁπ6 5ῃου]ᾶ [4]] αὐγὰ. Ὑεὺ ἅδυ 
ὈΥ ἀὰν ἔποβα σγῆο ψεῦα ψουΐῃν ψοηῦ οα Ρεΐῃρ' 
δυγθδίθα, οοτηρ]ο ϊηρ' ἐῃδὶν παταΡ Υ, 50 ἃ5. ἴο οοἸ]]θοὺ 
ἔγοστα ἐμθ ἔνγο σμυτο 65. 411 {Π6 ζϑαΐουβ ἀπ ἐῆοβα 
ἐῃγουρἢ ὑγποτὰ ἐμὲ ΠΠἴὸ οὐ ἐῃθ Ἰοοα! γ νὰβ Καρὺ 
ἱορϑίμου. ὙΠοΥα γ 6 4150 δυτοβϑιθα οουξαΐη μθαίῃθη 
βίανϑϑβ οὗ ΟἿΣ τπθιηθ  Υ5, βίποθ ἐῃ6 ρονθύπου Πα ρὰὈ- 
Ἡοῖν οοτατηαπαθα ἐμαὶ γγα 5Βῃου]α 411 ΡῈ ρτγοβεουξεά, 
δα ἐῃθ868 Ὀγ ἐπ 5πᾶγὸ οὗ βαΐδῃη, ἔξαυίηρ [ῃς ἐουξυγεβ 
νγΠΟἢη ἐπαν βοὰν {πῸ βαϊπὶβ βυβουίηρ, θη ἐπα 
50] ἴθυβ ὑτρϑα ἔῃθυη, ΓἈ]56]νῪ δοουβοά τ5 οἵ ΤῊγεβίθδῃ 
ξεαβίβ ἀπα Οεαϊροάδδη ἱπ θγοοῦσβα,, ἃπά ἐῃΐηρϑ  ΐ ἢ 
1 15 ποὺ τἱρῃὲ ἔῸΣ τι5 εἰμευ ἕο βρβεδὰκ οὗ οὐ ἕο ὑπίηκ 
ΟΥ̓ οὐ ὄνεὴ ἴο Ὀεο]ῖοενα ἐμαῦ ϑοῃ ἑπίηρθ οου]Ἱᾶ Ἔνναν 
ΒΑΡΡ6π διηοηρ' τηθη. Ὁ ΠΘη ἐπ σπου ΒΡΥΓ Δα 4]] 
τήϑη ζγπ66 {πὸ θθαβὲβ ἀρ αϊπϑὲ π5, 50 ἐπδὺ Ἔν θη 1 ΔΠΥ͂ 
δα ἔουταθυν θεδη Ἰεηϊεπὲ ἔου ἐγ ομἀϑῃ]ρ᾽ 5 δα Κα ὑΠ6Ὺ 
ἔμθη θεοδᾶπηα ξατίοιβ ἀπα ταρεα ἀραϊηβὶ τι5, ἀπά ἔποτα 
νγὰβ {1 Ε]Π1εα ἐμαὶ ννῃΐο ἢ νγὰβ βρόκθὴ ὈῪ οὖν Τοτὰ 
ἐπα “ἐπα ἐΐπηθ ψ 1] οοτὴθ ἤθη ὙΠοβοανοῦ ΚΙΠοίἢ 
γοῦ 1} ἐπίηῖς ἐμαὶ μῈ ἀοείῃ (οά 5ευνίοθ. ὍὙΠδη δ 
Ἰαϑὲ ἔῃ. ΠΟΙῪ πιαυῦγυβ επαυτϑά βυουίηρθ Βεγοπα 8]]} 
ἀεδβουρείοη, ἔου ϑαΐδῃ νγὰβ βυγίνίηρ ἴο ψυΐπρ᾽ ΒΟΠῚΘ 

1 Αροογαϊηρ ἰο Οτεεῖκ τηνμοίορν ΤΗγεβίεβ παᾶ αη- 
σοηβοίοιιϑὶν βαΐεῃ μἰβ Ομ] άσεη ἀπα Οεαΐριι5 μαα τηδττὶβα ἢϊ5 
τηοΐπου. 
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1 Τί. 8, 1ὅ 

ΕΌΒΕΒΙΟΒ 

δι᾿ ἐκείνων ῥηθῆναί τι τῶν βλασφήμων" ὑπερ-: 
βεβλημένως δὲ ἐνέσκηψεν ἡ ὀργὴ πᾶσα καὶ ὄχλου 
καὶ ἡγεμόνος καὶ στρατιωτῶν εἰς Σάγκτον τὸν 
διάκονον ἀπὸ Βιέννης καὶ εἰς Μάτουρον, νεο- 
φώτιστον μέν, ἀλλὰ γενναῖον ἀγωνιστήν, καὶ εἰς 
Ατταλον Περγαμηνὸν τῷ γένει, στῦλον καὶ 
ἑδραίωμα τῶν ἐνταῦθα ἀεὶ γεγονότα, καὶ εἰς 
Βλανδῖναν, δι᾿ ἧς ἐπέδειξεν ὁ Χριστὸς ὅτι τὰ παρὰ 
ἀνθρώποις εὐτελῆ καὶ ἀειδῆ καὶ εὐκαταφρόνητα 
φαινόμενα μεγάλης καταξιοῦται “παρὰ θεῷ δόξης 
διὰ τὴν πρὸς αὐτὸν ἀγάπην τὴν ἐν δυνάμει δεικνυ- 
μένην καὶ μὴ ἐν εἴδει καυχωμένην. ἡμῶν γὰρ: 
πάντων δεδιότων καὶ τῆς σαρκίνης δεσποίνης 
αὐτῆς, ἥτις ἣν καὶ αὐτὴ τῶν μαρτύρων μία ἀγωνί- 
στρια, ἀγωνιώσης μὴ οὐδὲ τὴν ὁμολογίαν δυνήσεται 
παρρησιάσασθαι διὰ τὸ ἀσθενὲς τοῦ σώματος, ἡ 
Βλανδῖνα τοσαύτης ἐπληρώθη δυνάμεως, ὥστε 
ἐκλυθῆναι καὶ παρεθῆναι τοὺς κατὰ διαδοχὰς 
παντὶ τρόπῳ βασανίζοντας αὐτὴν ἀπὸ ἑωθινῆς 
ἕως ἑσπέρας, καὶ αὐτοὺς ὁμολογοῦντας ὅτι νενίκην- 
ται μηδὲν ἔχοντες μηκέτι ὃ ποιήσωσιν αὐτῇ, καὶ 
θαυμάζειν ἐπὶ τῷ παραμένειν ἔμπνουν αὐτήν, 
παντὸς τοῦ σώματος περιερρωγότος καὶ ἠνεῳγ- 
μένου, καὶ μαρτυρεῖν ὅτι ἕν εἶδος στρεβλώσεως 
ἱκανὸν ἦν πρὸς τὸ ἐξαγαγεῖν τὴν ψυχήν, οὐχ ὅτι 
γε τοιαῦτα καὶ τοσαῦτα. ἀλλ᾽ ἡ μακαρία ὡς: 
γενναῖος ἀθλητὴς ἀνενέαζεν᾽ ἐν τῇ ὁμολογίᾳ, καὶ 
ἦν αὐτῆς ἀνάληψις καὶ ἀνάπαυσις καὶ ἀναλγησία 
τῶν συμβαινόντων τὸ λέγειν ὅτι ᾿Χριστιανή εἰμι 
καὶ παρ᾽ ἡμῖν οὐδὲν φαῦλον γίνεται. 
“Ὃ δὲ Σάγκτος καὶ αὐτὸς ὑπερβεβλημένως 

καὶ ὑπὲρ πάντα ἄνθρωπον πάσας τὰς ἐξ ἀνθρώπων 
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ὈΙΔΒΡ ΗΠ σαΥ ὄνθη ἔγοσα ὑπ θτα, δηα 811 ἐπα ἔπτυ οὗ 1Π6 
00 πᾶ οὔ {π6 σονευμοῦ ἀηα οὗ με βο]ἴθυβ νγὰβ 
ταῖθδθα θΘγοπα γηθαβισα ἀραϊηδὺ δαποίιβ, Π6 ἀθδοοι 
ἔγοτη γΊΘ πῆς, δηα ἀραϊηϑὺ Μαξατιβ, ὙΠῸ νγὰβ ἃ πονίοα 
Ῥαΐ ἃ ΠΟΌΪ6 οοηΐεπαου, ἃπα ἃραϊηϑὲ Αὐξα]αβ. ἃ Ῥετ- 
ϑάταθηα ὈΥ το, γῆ. Πα ἰνγγβ θθθὴ ἃ Ὀ1Π|8ν δηάᾶ 

Βαρρογὺ οἵ [πε ΟΠ γι ϑἐΐδηβ ἔπ γο, δηα ἀραϊηϑὲ ΒΙαπαϊηδ, 
᾿ ἐΒΥΟῸΡῊ βοτὰ Ογὶϑὲ βμονοα ὑπαῦ ἐπίηρθ ψ Πῖοἢ ἀγα 
Τηθδῃ 8η4 ΟὈβουσα 8Πα σοπ οι 016 πο ηρ' ΤΠΘῊ 8Υ6 
νου ϑαϊοα ογοδαὺ ροῦν ἢ αοα Ὀδόϑδιβα οἵ ἔμπα Ἰονὰ 
ἐονγατ 5. τα 5ἤονη ἴῃ ΡΟΣ ηα ποὺ Ὀοδβιεβα οὗ ἴῃ 

δΡΡρθδίδηοθ. Εὸνὺ ψῃ1|6 γα τ 8}} αἴγαϊα, ἀπα ΠΟΥ 
Βυχηδη τηϊδίγοθθ, γὴῸὺ νγαὰθ Πδυβοὶ μα οὗ ἐμθ οοπ- 
ἔθη θυθ δι ηρ ὑΠ6 τηδυῦυΥβ, νγὰϑ ἴῃ αἰδύγοθθ ᾿οϑὺ 5Π6 
ΒΠου]α ποὺ 6 8016, πγουρη ὑῃ6 ὑγθακηθθβ οἵ ΠΟΥ 

 Ροᾶγ, ἴο Ρ6 ΡοΪα ϑδπουρῇ ὄναπ ἴο τηϑ Κα φοη  βϑίοη, 
 ΒΙαπαϊπα νγὰβ Ε]1δα ψἱἢ ϑαοῇ ρόνεὺ ἐμαὺ 5η6 νγᾶϑ 

τ Ιθαβθα ἀπ τοβουθα ἔγοτη ἐῃοβα ψγῆο ἴοοῖκ ἔαστιβ ἴῃ 
τογξαγίηρ ΠΟΥ ἰῇ ἜΥΘΥῪ ὙΔΥ ποτα τηογηΐηρ᾽ πη} ἀνθ η- 
ἴηρ,, ἃ Πα παν ὑπϑιηβοῖνεβ οοη δβθοα ἐπαῦ ἔμοῪ  Υ6 
Ὀεαΐθη, ἴον ἔπ ν Παα ποίῃίηρ Ἰο ἴο ἀο ἴο ἢδθύ, δὰ 
ὅπου τηᾶυνο!]δα ἐμὲ 506 5}1}} γουλδὶ πθα αἰῖνθ, ββεῖηρ' 
ὑπαὺ Ποὺ ψΠο]6 ον νγὰβ ὈΙΌΚοη 8πα ορεπαϑά, πὰ 
ἔπαν ἐεϑεϊῆεα ἐπαῦ ΔΠΥ οπα οἵ ἔπεβα τογξασαϑθ νγὰβ 
ΒιΠοίθηξ ἴο ἀδδίτου ΠΠἴ6, ἐναῖ θη ὑπαν Πδα ποῖ 
Ῥδθη ταᾶρηϊῆοα δηα ταῦ ρ]|16α. Βα ἰῃ6 Ὀ]εββεα 
γγοτήϑῃ, ᾿ς ἃ ΠΟΌΪῈ δἰμ]εΐθ, Κορὺ ραϊπίηρ' ἴῃ ὙἱἹρΟῸΓ 
ἴῃ Ποὺ οοηΐοβϑίοι, δηα ἔουαπα οοτηΐογὶ δηα στοϑὺ δηᾶ 
ἔγθεάοια ἔγοσα ραΐπ ἔοσὰ δῦ νγὰβ ἄοῃθ ἕο Πδὺ ὈῪ 
βαγίηρ,, “1 δὴ ἃ ΟΠ τ Ιϑυϊδη νγοσηϑη ἃπα πούῃίπρ' ψἱοκϑα 
ΒΔΡΡΘἢ5 ϑιηοηρ' τ15.᾿ 

“ς Βαπιοῖτια αἷἰδὸ Πίτηβο! ἐπαυγθα ποῦν, Ρεγοπαᾶ 
τηΘαϑαγ6 ΟΥ Βυχηδῃ ΡονοΥ, 811 ἐπα 1-ἐγεαϊπηθπὶ οὗ 
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Ζομη 7, 838 

18. 58, 2. ὅ 

1 Τί, 1, 16 

ΕΟΒΕΒΙΌΒ 

αἰκίας γενναίως ὑπομένων, τῶν ἀνόμων ἐλπιζόντων 
διὰ τὴν ἐπιμονὴν καὶ τὸ μέγεθος τῶν βασάνων 
ἀκούσεσθαί τι παρ᾽ αὐτοῦ τῶν μὴ δεόντων, τοσαύτῃ 
ὑποστάσει ἀντιπαρετάξατο αὐτοῖς, ὥστε μήτε τὸ 
ἴδιον κατειπεῖν ὄνομα μήτε ἔθνους μήτε πόλεως 
ὅθεν ἢ ἦν, μήτε εἰ δοῦλος ἢ ἢ ἐλεύθερος εἴη" ἀλλὰ πρὸς 
πάντα τὰ ἐπερωτώμενα ἀπεκρίνατο τῇ ἹῬωμαϊκῇ 
φωνῇ ̓ Χριστιανός εἰμι᾿- τοῦτο καὶ ἀντὶ ὀνόματος 
καὶ ἀντὶ πόλεως καὶ ἀντὶ γένους καὶ ἀντὶ παντὸς 
ἐπαλλήλως ὡμολόγει, ἄλλην δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν 
αὐτοῦ τὰ ἔθνη: ὅθεν δὴ καὶ φιλονεικία μεγάλη τοῦ΄ 
τε ἡγεμόνος καὶ τῶν βασανιστῶν ἐγένετο πρὸς 
αὐτόν, ὥστε ὁπότε μηκέτι μηδὲν εἶχον ὃ ποιήσωσιν 
αὐτῷ, τὸ τελευταῖον χαλκᾶς λεπίδας διαπύρους 
προσεκόλλων τοῖς τρυφερωτάτοις μέλεσι τοῦ σώ- 
ματος αὐτοῦ. καὶ ταῦτα μὲν ἐκαίετο, αὐτὸς δὲ 
παρέμενεν ἀνεπίκαμπτος καὶ ἀνένδοτος, στερρὸς 
πρὸς τὴν ὁμολογίαν, ὑπὸ τῆς οὐρανίου πηγῆς τοῦ 
ὕδατος τῆς ζωῆς τοῦ ἐξιόντος ἐκ τῆς νηδύος τοῦ 
Χριστοῦ δροσιζόμενος καὶ ἐνδυναμούμενος: τὸ 
δὲ σωμάτιον μάρτυς ἦν τῶν συμβεβηκότων, ὅλον 
τραῦμα καὶ μώλωψ, καὶ συνεσπασμένον καὶ ἀπο- 
βεβληκὸς τὴν ἀνθρώπειον ἔξωθεν μορφήν, ἐν ᾧ 
πάσχων Χριστὸς μεγάλας ἐπετέλει δόξας, καταργῶν 
τὸν ἀντικείμενον καὶ εἰς τὴν τῶν λοιπῶν ὑὕὑπο- 
τύπωσιν ὑποδεικνύων ὅτι μηδὲν φοβερὸν ὅπου 
πατρὸς ἀγάπη, μηδὲ ἀλγεινὸν ὅ ὅπου Χριστοῦ δόξα. 
τῶν γὰρ ἀνόμων μεθ᾽ ἡμέρας πάλιν στρεβλούντων 
τὸν μάρτυρα καὶ νομιζόντων ὅτι οἰδούντων καὶ 
φλεγμαινόντων τῶν σωμάτων, εἰ τὰ αὐτὰ προσ- 
ενέγκοιεν κολαστήρια, περιέσοιντο αὐτοῦ, ὁπότε 
οὐδὲ τὴν ἀπὸ τῶν χειρῶν ἁφὴν ἠνείχετο, ἢ ὅτι 
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τη6η, ἴογ ὑπουρὴ ὑπΠ6 ψὶοκοα Πορϑαᾶ ἐμγουρῃ ροτ- 

βἰδίθποθ δπα {πΠ6 τὶροῦμ οἵ Πἷ5 ἑουθασεβ ἤο υυϊηρ᾽ ΓΓΌΤΩ 

Βΐτη, βοηηθ ΐηρ ΥΌΠρΡ', μΠ6 γοϑίϑῦθα ἐπθ τ σθο ἢ 
οομβέδπου ὑμαὺ μῈ αἷὰ ποὺ ὄνϑὴ {6}} Πἰβ. οὐνγῆ ΠδΙη6, 

ΟΥ {Π8 γϑοθ οὐ {Π6 οἷζΥ θποα ἢ νγᾶβ, ΠΟΥ ὑΥμθ ΠΟΥ 

ἢ6 νγὰβ βἷανε οὐ ἴγβ θαὺ ἕο 411} αποϑύϊοηβ δηϑυγεσεα 
ἴη Τιαἰίη, 1 ἂῃὰ ἃ ΟΠ γι ϑυϊδη. ΓΗΪ5 Π6 ϑαϊα ἔὺγ πϑῖὴδ 

ΔΙΑ οἰδγ δα γᾶοβ δηα ἴθ δνουυ ῃΐηρ 6156, πᾶ ἐπα 

Πδαΐηθη Ποαγαὰ πὸ οὔποὺ βοιπα ἔτοτη μίση. ΕῸΣ ἐῃῖ5 

ΤΘΆΒΟῚ {Πα ΘΌΨΕΥΠΟΥΙ ἃπα ὑπ6 ἐουθαγοιθ ΕΓ. ΥΕΙῪ 

ΔΙτΩ ὈΙ οὰ5 ἴο βαθαπα ἢΐτη, 580 ἐπαῦ σῆθη ἔπον Πδὰα 

ποὐῃϊηρ' Ἰο αὖ 411 ἴο ἀο ἴο Πΐπα δὖ ἰαϑὺ ἔπ ν ξαϑίεποά 

Ρἰαΐοβ οἵ μθαΐβα Ὀγϑθ5 ἴο ἐπε ἐθπάθγοϑὺ ραγίβ οἵ ἢῖ5 
Ὀοᾶν. Ηϊβ Ἰἴτὴρ8 ψεῦα θυγπΐηρ, θα 6 οοπεϊηποα 

᾿ΒΙπη56 1 πη παϊηρ δηα ἀπγ]ο]αϊηρ,, ἤγτῃ ἴῃ 5. σοπ- 
ξεββϑίοῃ, γϑγθῃθα δηα βγθηρῃαποα Ὀγ {π6 Ποανθηὶν 

βρυΐηρ οὗ {π6 νναῖευ οἵ πἴ ψῃοἢ ργυοσοθθαβ ἔου ἢ ἔγουα 
ἐπε θοᾶγν οὗ Ομυῖϑι. Ηἰβ ῬοαῪ νγὰβ ἃ νἱΐηεϑϑ ἕο ἢϊβ 
ἐγθαϊσηθηῦ ; ἰὁ νγὰβ 8411 οὔθ ψουπα πα Ργχυΐβθ, 

ΥΘΠΟΠΘα πα ἕογῃ οὖ οἵ στη 5Πη8ρ6, θαὺ Οἢγίδὺ 

5. υἱηρ᾽ ἰῃ Πΐτη τπϑηϊ ϑίβα ργϑαῦ ρΊονυ, νου γον πρ᾽ 
Π6 δάνειβαυυ δηα 5ῃονίηρ [ῸΥ ὑΠ6 δχϑιρ]α οὗ ἐπα 
οὔποθ πον ὑποῦα 15. ποϊῃϊηρ ἔδαυ ἃ] γῇ θγα ὑῃθ γα 15 

ἘΠ6 Ἰονε οἵ ἐῃς Εδίμου ποὺ ρδίη!α] ῃοσα ἔπεσα 15 ὑΠ6 
ΘἼοΥΥ οἵ ΟΠγῖβδὲ. Τὸν θη {ῃ6 ψ]οκοα δέθου βοτηθ 

ἄαγϑ ραΐῃ ἐογθατθα {Π6 τηᾶγίγυ ὑπαν ὑπουρηῦ ὑπαὺ 

ἔθου τηϊσηξ ονογοοῖηθ Πίτπη πον ὑπαὺ ᾿ἰβ ῬΟΟῪ νγὰβ 
ΒΟ] πα ἰηβδιηθα 1 πον ἀρρΡ]]εα ἐπα βδπι8 

τογίαγοβ, βοοίηρ ἐπαῦ Π6 οου]Ἱα ποῦ ὄονεπ ἐπάπγα ἴο θ6 
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] ΑἉ “ ὕ ,ὔ 5 ͵7ὕ “ ἐναποθανὼν ταῖς βασάνοις φόβον ἐμποιήσειεν τοῖς 
λοιποῖς, οὐ μόνον οὐδὲν περὶ αὐτὸν τοιοῦτο συνέβη, 
3 Ἁ 8 Α “-“ 7 5 ͵7 5 ’ὔ’ ἀλλὰ καὶ παρὰ πᾶσαν δόξαν ἀνθρώπων ἀνέκυψεν 
καὶ ἀνωρθώθη τὸ σωμάτιον ἐν ταῖς μετέπειτα 
βασάνοις, καὶ τὴν ἰδέαν ἀπέλαβεν τὴν προτέραν 

“σι “ι “- 5» » 

καὶ τὴν χρῆσιν τῶν μελῶν, ὥστε μὴ κόλασιν, ἀλλ 
ἴασιν διὰ τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ τὴν δευτέραν 
στρέβλωσιν αὐτῷ γενέσθαι. 

“- ᾿ 
“Καὶ Βιβλίδα δέ, μίαν τῶν ἠρνημένων, ἤδη 

δοκῶν ὁ διάβολος καταπεπωκέναι, θελήσας δὲ 
καὶ διὰ βλασφημίας κατακρῖναι, ἦγεν ἐπὶ κόλασιν, 
ἀναγκάζων εἰπεῖν τὰ ἄθεα περὶ ἡμῶν, ὡς εὔθραυστον 
» Ὶ ΝΜ «“ Α .}} “-Ἅ 7 ’ ,ὔ ἤδη καὶ ἄνανδρον" ἣ δὲ ἐν τῇ στρεβλώσει ἀνένηψεν 
καὶ ὡς ἂν εἰπεῖν ἐκ βαθέος ὕπνου ἀνεγρηγόρησεν, 
ὑπομνησθεῖσα διὰ τῆς προσκαίρου τιμωρίας τὴν 
αἰώνιον ἐν γεέννῃ κόλασιν, καὶ ἐξ ἐναντίας ἀντεῖπεν 

“-“" ὔ 7 ΓῚ -“» Ἃ ,ὔ γ! 

τοῖς βλασφήμοις, φήσασα ᾿ πῶς ἂν παιδία φάγοιεν 
οἱ τοιοῦτοι, οἷς μηδὲ ἀλόγων ζῴων αἷμα φαγεῖν 
Ε] ᾿: ; Α 3 Α “- ᾿ς « Α ε ’ὔ 

ἐξόν; ᾿ καὶ ἀπὸ τοῦδε Χριστιανὴν ἑαυτὴν ὡμολόγει 
καὶ τῷ κλήρῳ τῶν μαρτύρων προσετέθη. 

{ ᾽ὔ Ἁ “" “- Καταργηθέντων δὲ τῶν τυραννικῶν κολα- 
στηρίων ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ διὰ τῆς τῶν μακαρίων 
ὑπομονῆς, ἑτέρας μηχανὰς ὁ διάβολος ἐπενόει, 
τὰς κατὰ τὴν εἱρκτὴν ἐν τῷ σκότει καὶ τῷ χαλε- 

“- 7 

πωτάτῳ χωρίῳ συγκλείσεις καὶ τὰς ἐν τῷ ξύλῳ 
διατάσεις τῶν ποδῶν, ἐπὶ πέμπτον διατεινομένων 
τρύπημα, καὶ τὰς λοιπὰς αἰκὶας, ὅσας εἰώθασιν 
ὀργιζόμενοι ὑπουργοὶ καὶ ταῦτα διαβόλου πλήρεις 
διατιθέναι τοὺς ἐγκλειομένους. ὥστε ἀποπνιγῆναι 
τοὺς πλείστους ἐν τῇ εἱρκτῇ, ὅσους γε ὁ κύριος 

Ψ 9 "-"“ » ’ὔ » ͵ὔ Ἁ ᾽ “-“ οὕτως ἐξελθεῖν ἠθέλησεν, ἐπιδεικνύων τὴν αὐτοῦ 
δόξαν. οἱ μὲν γὰρ βασανισθέντες πικρῶς ὥστε: 
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τουοῃδα Ὀγ ἐπε παπᾶ, οὐ ὑπαὺ ὈῪ αἀγίπρ' ὑπάτου τουΐαγα 
6 ψουἹᾶ ρυὺ ἔδαν ἰηΐο ἐπε τοϑῦ. Ὑδὺ ποὺ οὐἱν αἰὰ 
ποἰῃίηρ οἵ {π|5 Κίηα Βάρρϑῃ, μι, θεγοπα 411 πυσηδῃ 
δχρθοϊδέίοη, μῈ γαῖβθα Ὠϊταβο] παρ ἀπα Πΐβ ῬοΟαγ νγᾶϑ 
βίγαϊρηνεπθα ἴῃ ἐπα βαθβεασθηΐ ἑογύαγοβθ, δπα 6 
τοραϊπθα Πΐ5. ΤΟΥΤΩΘΥ ἀρρθάγδποα δηα ἐπα ἀ856 οὗ ἢίβ, 
Ἰπη5, 50 ὑμαῦ ἐῃγουρῇ {Π6 σγδοα οὗ Οἢγῖϑὺ ἐπε ββοοπα 
ἐογϑασίηρ θΘοδταθ ποῦ ζουτηθηΐ θα οὐτ6. 

ἐς Β10115, ἴοο, ὁπ6 οὗ ἴποβε ψῆο πᾶ ἀεπῖθά, αἰ ἐπε 
ον} τίη ἕο τουΐατα (ἐΠἰπκῖπρ' ὑπαῦ μΠ6 Πδα αἰγεδάν 
βυν δ] ον α ΠΟΥ ἊΡ δηα νυ ]ϑῃΐπρ' ἴο Θοπάδθυμη Ποὺ ΓΠτουρ ἢ 
ὈΙΑΘΡΏΘΙΩΥ ἃ5 Μ611)}, ἴο ἔογος ΠῸΡ ἴο 580 ἱτηρ οι 5 
Ῥῃϊησθ ἃθουῦ τ15, ἃ5 ὑποιρἢ 5Π6 ψγεῦα δἰγθδᾶν ὈΤΌΚΘη 
δᾶ ψεὰκ. Βαυΐ 5Π6 τεοονευθα ὑπάᾶσυ τογΐατθ, δηᾷ, 
85 ἰῦ  ΥΘ, ΌΚΟ ὍΡ ουὖ οὗ ἀ66Ρ 5166ρ, θεΐπρ' τεταϊπα δα 
ἐπγοῦρ ὑπῖ5 ὑγαπϑίζουυ Ῥυπἰβητηθηῦ οὗ τΠ6 δἴθγηδὶ 
τουτηθηΐβ ἴῃ Π6]], ἀπᾷ οοπίγδαϊοϊθα {πΠ6 Ὁ] ΒΡ θυμουβ, 
βαγίηρ, ᾿ ον νου] βο ἢ τηθπ δαὺ ομΠάγει, τ Π θη 
ΠΟΥ δῖα ποῦ δ] ονγεα ἴο εὐ πε Ὀοοά ὄδνεὲπ οἵ 
ἰσυϑύϊομδὶ δηΐτηδ]β ἢ ἡ ΑΠπα αἴδου ὑΠὶ8 5η6. οοῃῇεββθα 
᾿ΒοΥ56 18 ἃ ΟΠ γϑυϊδη ἀπα νὰ δα δα ἴο ἐπε ὑδηκβ οὗ 
ὑπ τηδυύυυβ. 

“«Βαυὺ ψΠ θη {Π6 ὑγγδηΐ᾽ 5 Τουτηθηΐβ πΠδα θ6 θη Ὀγουρῆηΐ 
ο ἴο παυρῃ Ὀγ ΟΠ τῖδὺ ὑΠπγοὰρῊ {πΠ6 οπάσγαπος οἵ ὑπὸ 

- Ὀ]οΘ56 4 βαἰηΐβ, ὑπ6 ἀθν]] ἐπουρῆῦ οὗ οὐμοὺ ἄδνίοαβ, 
ἱπηρυἰβοητηθηῦ ἰπ ὑΠ6 181] ἱπ ἀδυκηθββ ἃπα ἴῃ {Π6 
τηοϑὺ Πουυῖθ]6 ρ]δοθ, ἀπα βἰγοιοῃίηρ' {πεῖ ἔεοῦ ἴῃ {Π6 
βίοοκβ, βαραγαίθεα ἴο ὑπ6 Δ ΠΟΘ, ἀπα ὑπὸ οὐ οὺ 
ουΐταραθ ὙΠΟ ΔΠΡΥΤΥ ψάτάθυβ ΠΠ]δα τ ἴῃ 6 ἀθν]]} 
ἃΥ6 δοουβϊοιηθα ἴο ἰπῆϊοῦ οὐ {π6 Ῥυίβοπουβ. 1808 
ταοϑὺ οἵ ἔπϑυὴ γεύε βιγδηρ)οα ἴῃ {Π6 ῥυΐβομ, θεϊπρ' 4}} 
ποϑεὲ ννῆοτα πε Τοτὰ πα οἤοβθη ὑππ5 ἴο ἀδρατγὶ 
τ δἰ  οϑυϊπρ' ἰβ ΡΊοΥγ. ουΩΘ ὑγ6γ6 Του "6 50 ΟΥΘ]]Υ 
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δοκεῖν μηδὲ τῆς πάσης θεραπείας τυχόντας ἔτι 
ζῆσαι δύνασθαι, παρέμενον ἐν τῇ εἱρκτῇ, ἔρημοι 
μὲν τῆς παρὰ ἀνθρώπων ἐπιμελείας, ἀναρρωννύμενοι 
δὲ ὑπὸ κυρίου καὶ ἐνδυναμούμενοι καὶ σώματι καὶ 
ψυχῇ καὶ τοὺς λοιποὺς παρορμῶντες καὶ παραμυθού- 
μενοι" οἱ δὲ νεαροὶ καὶ ἄρτι συνειλημμένοι, ὧν μὴ 
προκατήκιστο τὰ σώματα, τὸ βάρος οὐκ ἔφερον 
τῆς συγκλείσεως, ἀλλ᾽ ἔνδον ἐναπέθνῃσκον. 
“ὋὉ δὲ μακάριος Ποθεινός, ὁ τὴν διακονίαν τῆς 3. 

ἐπισκοπῆς ἐν Λουγδούνῳ πεπιστευμένος, ὑπὲρ τὰ 
ἐνενήκοντα. ἔτη τῆς ἡλικίας “γεγονὼς καὶ πάνυ 
ἀσθενὴς τῷ σώματι, μόλις μὲν ἐμπνέων διὰ τὴν 
προκειμένην σωματικὴν ἀσθένειαν, ὑπὸ δὲ προ- 
θυμίας πνεύματος ,ἀναρρωννύμενος διὰ τὴν ἐγκει- 
μένην τῆς μαρτυρίας ἐπιθυμίαν, καὶ αὐτὸς ἐπὶ τὸ 
βῆμα ἐσύρετο, τοῦ μὲν σώματος καὶ ὑπὸ τοῦ 

2 Οον. 3,14 γήρως καὶ ὑπὸ τῆς νόσου “λελυμένου, τηρουμέ ς 
δὲ τῆς ψυχῆς ἐν αὐτῷ, ἵνα δι᾿ αὐτῆς Χριστὸς 
θρναμβεύσῃ: ὃς ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν ἐπὶ τὸ βῆμα 8ι 
κομισθείς, παραπεμπόντων. αὐτὸν τῶν πολιτικῶν 
ἐξουσιῶν καὶ παντὸς τοῦ πλήθους, ἐπιβοήσεις 
παντοίας ποιουμένων ὡς αὐτοῦ ὄντος τοῦ Χριστοῦ, 
ἀπεδίδου σὴν καλὴν μαρτυρίαν. ἀνεταζόμενος δὲ 3] 
ὑπὸ τοῦ ἡγεμόνος τίς εἴη Χριστιανῶν ὁ θεός, ἔφη 
: ἐὰν ἧς ἄξιος, γνώσῃ ᾽" ἐντεῦθεν δὲ ἀφειδῶς 
ἐσύρετο καὶ ποικίλας ἔπασχε πληγάς, τῶν μὲν 
σύνεγγυς χερσὶν καὶ ποσὶν ἐνυβριζόντων παντοίως, 
μηδὲ τὴν ἡλικίαν αἰδουμένων αὐτοῦ, τῶν δὲ 
μακράν, ὃ μετὰ χεῖρας ἕκαστος εἶχεν, εἰς αὐτὸν 
ἀκοντιζόντων, πάντων δὲ ἡγουμένων μεγάλως 
πλημμελεῖν καὶ ἀσεβεῖν, εἴ τις ἀπολειφθείη τῆς 
εἰς αὐτὸν ἀσελγείας" καὶ γὰρ τοὺς θεοὺς αὐτῶν 
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ὑμαῦ 1ὑ ββοιηθα ἱπηροβϑῖθ]α ον ὑπετὰ ἰο ᾿νε ονθῃ τ 
παν Πδα Παᾶ δνευυ ἄτα, γεῦ βυγνίνοα ἴῃ {Π6 Ῥυΐβοῃ, 
εχ οὔ πυτηδπ αὐξθπίϊοι θαΐ σἰγεηρπεηθα ΡΥ ἐπα 
Τοτὰ 8πα σίνεῃ ρουνεὺ ἴῃ ὈΟΟῪ ἃπά 500], ἃπα Ἰοοκίῃρ 
αἴζευ πα σοχηβογείηρ ἐπ τοὺ. Βαυὺ {ῃ6 γουηρ Υ 
ΟΠ65, ὕπο δα Ἰαΐεὶν θα διγοϑίθα, ψποβε θοάϊοβ 

Παᾶ ποὺ Ῥβοοῖὴδ δοοιυβιίοσηθα ἴο 1ὑ, ἀἸα ποὺ ἐπάπασο ὑπ6 

Ὀυγάξη οἵ οοπῆποιηθηῦ μυὺ αἰςα ἴῃ ῥυΐβοῃ. 
“6. Ὀ]Θοϑθα Ῥοϊῃίπιβ, νπο παα θδδθη εδπἰχιρίεα 

ψ ἢ {Π6 ταϊηϊθίγυ οὐ ὑπ6 ὈΙβπορτῖὶς αὖ ΤΥ ΟΠ 5, νγᾶ5 ΟΥ̓ΘΥ͂ 
πἰηδὶν γϑδ]8 οἷα ἃπα νειν γᾶ κ ρἤγϑίοαν. Ηδ νγᾶβ 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ Ὀγοαϊ προ ἐΠγουρὴ {πῸ Ῥἢγβῖοαὶ Δ ΚΠ 688 

᾿ ΠΙΟἢ Πδα ΔΓ Δαν οοπηα ΡΟ Πΐπη, αὖ νγὰ5 βίγεηρσίῃ- 
δπθα ὈΥ Ζ68] οἵ βριτὖῦ ὑπτοιῦρὴ ἀτρεπὺ ἀαεῖτα οὗ 
ταδγ γτάοτιη. Ηδ ψὰβ ἀταρρεα θεΐοσγε πε Ἰυδροιαθηῦς- 
βαδῦ, δπα δἰτπουρὴ Πῖ5 Ῥοᾶγ νγὰβ ψεαϊςεηθα ὈΥ οἱα 
56 ἃπᾷ ἀἴβεβαβθ, ἢῖ8. 50] νγὰβ Καρὺ ἴῃ Πίστη ἴῃ οὐ 6Υ 
ὑπαῦ ὑμπγουρῃ Ὁ ΟἸ δῦ ταῖρηῦ ὑτσσηρηῃ. Ηδ τγᾶβ 
Ὀγουρηῦ Ὀγ 50] ἴθυβ ἕο ἐπε Ἰυάρσευηθηῦ-βθαῦ ; {πε ]ο68] 
δα ΠΟΥ 165 δοοοιηρδηΐθα Ὠίΐτη, δπα 411 ὑπ6 Ῥορυΐδοβ, 
αὐτογίηρ 811 Κἰπᾶ5 οἵ πον]β αὖ Πίστη δ5 ὑποιρὴ 6 νγὰβ 
ΟΠ τῖβδὺ Πἰτηβοὶ, θαὰῦ μῈ σάνε ΠΟΌ]6 ἰεβυσποην. ΒΘ α 
ΒΘ ὈΥ {πῸ ρονεύμοῦ, ΠΟ νγὰβ ἴῃ6 Οοά οὗ {ῃ6 
ΟΠ υϑυδηβ, ῃ6 βαϊᾷ, “1 γοὺ αὔθ ψουΐῃυ, γοὺ ψ1}} 

Κπον. Απά {ποθὴ 6 νψὰβ ἀταρρεᾶ δρουὺ ψιπουῦ 
ΤΆΘΥΟΥ; ΔΠ4 5 θυ θα τλὰπν Ὀ]ΟΥΒ ; ἔῸΥ ὑΠο5Ὲ ἼΟ γΕΥΘ 

ΠΟΥ {Π]-ἰτεαϊθα Πίστη στ ἔδοῦ πα Παπαᾶβ πᾶ ἴῃ 
ἜΥΘΥΥ αν, νυ Πουὺ γοβρθοῦ Ἔν θη ἴον ἢἰβ οἱ ἂρε, ἀπά 
ἴποϑεὲ γῆ ψεῖα δ ἃ ἀϊβίαποε. δδὸῖβ: ἴσαν δ Πίΐτη 
ψγΠαΐενευ πα Παᾷ αὖ μαπά, δπᾶ 411 ἡπουρηῦ ὑπαὶ 1 
γγου]α θ6 ἃ ργοαὺ ὑγδηθρυ ββίοι 86 ἱτηρί οἷν ἴο ογαῖδ 
ΔΏΥ ἃρυβ86 ἀραϊηθὺ Πα. ΕῸΥ ὕπον ἐπουρῃὺ ἐπα ἴῃ 
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ᾧοντο οὕτως ἐκδικήσειν. καὶ μόγις ἐμπνέων 
ἐρρίφη ἐν τῇ εἱρκτῇ καὶ μετὰ δύο ἡμέρας ἀπέψυξεν. 
“Ἐνταῦθα δὴ μεγάλη τις οἰκονομία θεοῦ 8; 

ἐγίνετο καὶ ἔλεος ἀμέτρητον ἀνεφαίνετο ᾿Ιησοῦ, 
σπανίως μὲν ἐν τῇ ἀδελφότητι γεγονός, μὴ ἀπο- 
λειπόμενον δὲ τῆς τέχνης Χριστοῦ. οἱ γὰρ κατὰ 8, 
τὴν πρώτην σύλληψιν ἔξαρνοι γενόμενοι συν- 
εκλείοντο καὶ αὐτοὶ καὶ μετεῖχον τῶν δεινῶν" οὐδὲ 
γὰρ ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ ὄφελός τι αὐτοῖς ἡ ἐξάρνησις 
ἐγίνετο, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ὁμολογοῦντες ὃ καὶ ἦσαν, 
συνεκλείοντο ὡς Χριστιανοί, μηδεμιᾶς ἄλλης αἰτίας 
αὐτοῖς ἐπιφερομένης, οὗτοι δὲ λοιπὸν ὡς ἀνδρο- 
φόνοι καὶ μιαροὶ κατείχοντο, διπλότερον παρὰ 
τοὺς λοιποὺς κολαζόμενοι. ἐκείνους μὲν γὰρ ἐπ- 3. 
εκούφιζεν ἡ χαρὰ τῆς μαρτυρίας καὶ ἡ ἐλπὶς τῶν 
ἐπηγγελμένων καὶ ἡ πρὸς τὸν Χριστὸν ἀγάπη 
καὶ τὸ πνεῦμα τὸ πατρικόν, τούτους δὲ τὸ συνειδὸς 
μεγάλως ἐτιμωρεῖτο, ὥστε καὶ παρὰ τοῖς λοιποῖς 
ἅπασιν κατὰ τὰς παρόδους διαδήλους τὰς ὄψεις 
αὐτῶν εἶναι. οἱ μὲν γὰρ ἱλαροὶ προήεσαν, δόξης 83, 
καὶ χάριτος πολλῆς ταῖς ὄψεσιν αὐτῶν συγκεκρα- 

Ῥᾳ, 44,17, μένης, ὥστε καὶ τὰ δεσμὰ κόσμον εὐπρεπῆ περι- 
κεῖσθαι αὐτοῖς, ὡς νύμφῃ κεκοσμημένῃ ἐν κροσσω- 

8 Οον. 3,15 τοῖς χρυσοῖς πεποικιλμένοις, τὴν εὐωδίαν ὀδωδότες 
ἅμα τὴν Χριστοῦ, ὥστε ἐνίους δόξαι καὶ μύρῳ 
κοσμικῷ κεχρῖσθαι αὐτούς: οἱ δὲ κατηφεῖς καὶ 
ταπεινοὶ καὶ δυσειδεῖς καὶ πάσης ἀσχημοσύνης 
ἀνάπλεοι, προσέτι δὲ καὶ ὑπὸ τῶν ἐθνῶν ὀνειδιζό- 
μενοι ὡς ἀγεννεῖς καὶ ἄνανδροι, ἀνδροφόνων μὲν 
ἐγκλήματα ἔχοντες, ἀπολωλεκότες δὲ τὴν πάντιμον 
καὶ ἔνδοξον καὶ ζωοποιὸν προσηγορίαν. ταῦτα 
δὴ οἱ λοιποὶ θεωροῦντες ἐστηρίχθησαν, καὶ οἱ 
422 



ἘΘΟΙΕΒΙΑΒΘΤΙΟΑΙ, ἨΙΒΤΟΗΥ, ν. 1. 81--3ὅ 

1ΠῚ5 γγὰν ὑμπεν νου] νἱπαϊοαῖα ἐπεῖν σοάθ. Απά 
ἢθ νγὰβ ὑβσονγῃ ἰηἴο Ῥυβοη. βοᾶγοοὶν Ὀγθαιῃΐηρ δᾶ 

᾿ αἴτεν ὕνο ἀδγ5 γί ϑ]άθα ἀρ {πε σῃοβί. 
ος “ΤΠΕὴ ἃ ρστοδῦ αἰδρεπβαίίοη οὗ αοα νγὰβ ρίνεη, δῃᾷ 
18 τηθαβ 6 1655 ΤΠΘΤΟΥ οὗ }06ϑ5 νγὰβ 50 τηϑηϊοϑίθά, 
85. 85 τγοὶν Πᾶρρεπϑά διηοηρ ἔπε Ὀγαίῆγθη, θαΐ 15 
ποὺ Ῥαγοπα {Π6 511] οὗ ΟΠ γῖθῦ. Ἐον ἔποβα ψ8ὸ δὲ {ῃ8 
Πυϑὺ αὐγϑϑὺ μῃδα ἀδηϊθα ὑγεῦα ᾿τηρυϊθοπϑα ὑμοιηβεῖνοβ 
Δα ΘΠαγθα ἴῃ ὑπ ἐϑυσουβ, ἴῸγ {Π15 {ἶτῶθ ποὺ ὄνυθῃ 
ὑποῖν ἀ θη] νγὰβ δὴν δαἀναπίαρα ἔο ἔπη; Ὀαὺ ἔποβα 
γηΟ οοπἔεββθα τ μαῦ ὑπον ΕΥῈ ΜΕ 6 ἱπηΡΥΪθοη θα 85 
ΟΒυβύϊδηβ, πὸ οὔποι δοουβδαίϊοη Βεΐηρ Ὀγοπρηὺ ἀραϊηϑὲ 
μοι, ὑΠ6 οὐπθῦβ Πουαυοὺ γοΥ 6 6] ἃ5 τη τ θυουβ θᾶ 
ἔοι] ρευύβοηβ δηα ραπἰϑῃδα ὑνίοα ἃ5 τη ἢ 5 πε γοϑῦ. 
ον πε θυγτάεδπη οἵ {πῸ ἔουταου ννὰβ Ἰρηθεποα Ὀγ ἐπα 
ἸΘῪ οὗ τιδυύγγάοιη ἂμ ὑπ μόρα οἵ ὑπ6 Ῥυοχηΐβεβ, δῃᾷ 
ὈΥ ἴονγε ἰοναιὰβ (Ἰγῖϑὺ δπα ὈγΥ ἐπε ϑρίτιῦ οἵ {π6 
Ἐδύμον; θυὺ {πε Ἰαύϊει. ὑγούα ρυ θαυ Ῥυπίβηθα ὈΥῪ 
ὉΠ ῖγ ΘΟ βοΙΘ ΠΟ 6 80 ὑπαὺ πον ΤΕ 6 ΘΟΠΒΡΙ ΘΟΤΙΒ ΔΙΠΟΠρΡ' 
811 {π6 τεϑὺ ὈΥ {πεῖν ἔδοεβ θη ὑπΠ6Υ ψγεῦα ἴα 
ουδ. ἘῸΣΓ {π6 οπα ψεηὺ ἔουτῃ ρ]δαϊν ; ρουυ ἂῃᾶ 
ϑγθαὺ ορυύϑδοθ 6 6 τηϊηρ]θα ὁ ὑπεῖν ἴδοθβ, 580 ἐπαὺ 
ὑμαν σσοσα ανθη ἐπεῖν ἔδυξευβ ἃ5 ἃ θθοουηΐηρ' ΟΥΠδτηθηὗ, 
ἯΚ6 ἃ Ὀγίάθ δαουπεα στ σοϊάθπ ἰδοα οὗ τδηΥ 
Ῥαΐζεσγηβ, ἃπα ὑπαν ψετα ρου ατηθα ἢ πὰ σνθεῦ 
βανοιν οἵ Οἢγβῦ, 580 ὑπαῦ βοῖὴθ βῃρροβεα ἐπαὺ ὑπὸ Ὺ 
Βδᾶ Ῥδϑθη δῃοϊηϊθα νὴ} νου] ]ν ἀπρυθηΐβ ; Ὀθαὺ ὑΠ6 
οὔποθ ψψοῦα ἀδθργοθθεα ἃπα ἢυσαθ]Ὲ δἀπα ψτείομθα 
πα 6Π|δὰ τ ἀνευν Κἰπα οὗ ὑπβθουη]ηθββ, πα ἴῃ 
δααϊτίοι τγεσα ἱπϑυϊ δα Ὀγ ὑπ6 Πϑδῦμθη 85 ἱρηῇοῦ]θ 
Δα οοναγάϊν ; ὑπο μά σαϊποα πὸ δοουβαϊίοι οὗ 
τηυγᾶον, θὰΐ παᾶὰ Ἰοὺ ὑπ6 πᾶῖὴθ ψΠΐοῃ 5 {Ὁ}} οὗ 
ΒΟΠΟῸΣΪ δΔηα ΡἼΟΥΥ πᾷ ροἶνεβ 6. απ {π6 οὐπουβ 
βδὺν ὑῃῖθ ὑΠῸν ψεΥ6 5 γαηριπαπθα ἀπά ἴποβ6 ὙΠῸ 
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συλλαμβανόμενοι ἀδιστάκτως ὡμολόγουν, μηδὲ 
ἔννοιαν ἔχοντες διαβολικοῦ λογισμοῦ. 

Τούτοις μεταξύ τινα ἐπειπόντες, αὖθις ἐπι- ὃ 
φέρουσιν" “᾿ μετὰ ταῦτα δὴ λοιπὸν εἰς πᾶν εἶδος 
διῃρεῖτο τὰ μαρτύρια τῆς ἐξόδου αὐτῶν. ἐκ 
διαφόρων γὰρ χρωμάτων καὶ παντοίων ἀνθῶν 
ἕνα πλέξαντες στέφανον προσήνεγκαν τῷ πατρί" 
ἐχρῆν δ᾽ οὖν τοὺς γενναίους ἀθλητὰς ποικίλον 
ὑπομείναντας ἀγῶνα καὶ μεγάλως νικήσαντας 
ἀπολαβεῖν τὸν μέγαν τῆς ἀφθαρσίας στέφανον. ὁ: 

" ἰ κα ’ὔ Α ες ,ὔ ᾿ ς -“ μὲν οὖν Μάτουρος καὶ ὁ Σάγκτος καὶ ἡ Βλανδῖνα 
ὺ ΓΑτταλος ἤγοντο ἐπὶ τὰ θηρία εἰς τὸ δημόσιον 

καὶ εἰς κοινὸν τῶν ἐθνῶν τῆς ἀπανθρωπίας θέαμα, 
ἐπίτηδες τῆς τῶν θηριομαχίων “ἡμέρας διὰ τοὺς 
ἡμετέρους διδομένης. καὶ ὃ μὲν Μάτουρος καὶ: 
ὁ Σάγκτος αὖθις διήεσαν ἐν τῷ ἀμφιθεάτρῳ διὰ 
πάσης κολάσεως, ὡς μηδὲν ὅλως προπεπονθότες, 
μάλλον δ᾽ ὡς διὰ πλειόνων ἤδη “κλήρων ἐκβεβια- 
κότες τὸν ἀντίπαλον καὶ περὶ τοῦ στεφάνου αὐτοῦ 
τὸν ἀγῶνα ἔχοντες, ὑπέφερον πάλιν τὰς διεξόδους 
τῶν μαστίγων τὰς ἐκεῖσε εἰθισμένας καὶ τοὺς 
ἀπὸ τῶν θηρίων ἑλκηθμοὺς καὶ πάνθ᾽ ὅσα μαινό- 
μενος ὁ δῆμος, ἄλλοι ἀλλαχόθεν, ἐπεβόων καὶ 
ἐπεκελεύοντο, ἐπὶ πᾶσιν τὴν σιδηρᾶν καθέδραν, 
ἐφ᾽ ἧς τηγανιζόμενα τὰ σώματα κνίσης αὐτοὺς 
ἐνεφόρει. οἱ δ᾽ οὐδ᾽ οὕτως ἔληγον, ἀλλ᾽ ἔτι καὶ ! 
μᾶλλον ἐξεμαίνοντο, βουλόμενοι νικῆσαι τὴν ἐκείνων 
ὑπομονήν, καὶ οὐδ᾽ ὡς παρὰ Σάγκτου ἕτερόν τι 
εἰσήκουσαν παρ᾽ ἣν ἀπ᾽ ἀρχῆς εἴθιστο λέγειν 
τῆς ὁμολογίας φωνήν. 

1 ΒομνανῖΖ {πη Κ8 ἢ το ῬγοΡ ΙΝ ν᾽ ἐπμαΐ κοινόν 15 
8 5'οββ. [Ὁ580, {ῃς πηδδηΐηρ' οὗ ἐῃς οὐἱρῖπα] που] θὲ “ ἕο ἐδμ8 
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ὙγΕΥΘ ἀὐγοδι θα οοη οββϑα τ πουὺ Παβι τα οι ἀπα σᾶνα 
π0 ὑπουρηὺΐ ἴο ἐπε ἀυρυτηθηΐβ οὔ ἐπε ἀ6ν]]}.᾽ 

ΑΥὔον ἃ ἔδενν βου βαηξθηοθϑ ΠΘΥ ρὸ οηρδῖη: “ΑΥ̓ΓΟΥ 
ἐπα 1Π6 ὑαβυϊτηοην οὗ ἐμεὶν ἀθαὶῃ ἔ6}}] ἰπῖο βνεῦυ Κἰπᾷ 
οὗ ναγϊεῖγ. ἘῸΣ πεν ψονε νδγίοιιβ οοϊοιτβ πα 8]] 
Κιπαβ οἵ ἤονγευβ ἰηΐο οὔθ ψυεαῖῃ ἴοὸ οἵει ἴο {π6 
Ῥαῖμου, ἃ πα 80 1Ὁ νγὰϑ ΠΘΟΘΘΒΑΤῪ ἴῸΥ ὕΠ6 ΠΟΡ]6 δίῃ] οῦθ5 
ἴο ὕπᾶουρὸ ἃ ναυὶθα οοηξαβὺ, ἃπά δου σγθαΐ νἱοΐουυ 
ἴο γϑοοῖνθ {πε ρυϑαῦ οσόνη οὗ ἱτητηουξα!γ. Μαδΐαστιιβ 
δΔηα δαποίτβ πα Β]απαϊπα ἀπα Αὐξα]αβ ψεσε 164 ἐουτῃ 
ἴο 1πΠ6 ψ Πα Ὀδαβίβ, ἴο ἔπε ῬῈ]1ο,1 ἀπ ἕο ἃ σουσηοῃ 
ΘΧΒΙΡΙ ἴοι οὗ πῸ ἱπμυτηδηϊον οἵ ἔπ6 μϑαΐμθη, ἔου ἐπα 
αδΥ οἵ Πρητίηρ τ Ὀεαθὺβ νὰ βρθοῖ Πν ἀρροϊηΐεάᾶ 
ἔου 1Π6 ΟΠ τ βεϊαπθ. Μαΐασιβ δηᾶ ϑαποῖτιϑ ραββϑα δρδίῃ 
Τῃγοαρἢ 81} τογέατα ἴῃ ἐπ6 διηρῃϊ ματα ἃ5 ἘΠΟυΡῊ 
ὑπεν Παᾶ 5βυβεγθά πούηϊηρ Ῥεΐογθ, θαΐ σδύμου 85 
ὑπουρῆ, Πανίπρ οοπαπουθα ὑπΠ6 οὁρροπθηὺ ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ 
Ὀουΐδβ,2 παν ευθ πον δ γίνίπρ' ἔῸΥ 8. οὐ, ΟΠ6 6 
ΤΏΟΥΘ ἔπαν τὰ ὑπμ6 σαπηϊεοὺ ἴῃ ὑῃ6 δοοιβίοτηθα 
ΤΔΠΏΘΥ, Θπαἀυγοα Π6 ψουτυίηρ οἵ ὑπῸ6 ψ 1] Ὀεαβίβ, 
Δα ἐνευυ τ ΐηρ ννῃΐο ἢ ἐπῸ τηδἀαοπεϑα ρυὈ]ῖς, βοπλα ἴῃ 
ΟἿΘ ΨΥΑΥ, Β07η6 ἴῃ ἃ ποῖμου, ψγεύθ Πουν]Ἕηρ [ῸΥ πᾶ 
ΘΟΤηΤ 8 Πα πρ', ἅμ }}ν, {Π 6 ᾿το ΟΠ αῖτ οἢ ν ΒΙοἢ ἐπ γοδϑῦ- 

ἴηρ' οὗ ὑποῖν οὐ Ὀοάΐα5. οἱοι ῃοα ἔποὰ ψ Ὁ} 15 γβεκ. 
ὙΠ εν ρουβθουζουβ αἸ4 ποὺ βἴορ Ἔευβῃ πεύε, θαΐ νεηΐ Οἢ 
ΒΥΟΥ ΠΡ ΠΟΤῈ 8 Πα Τηογ6 ξαχίουβ, νυ ]Βῃϊηρ ἴο ΘΟΠΟΊΙΕΥ͂ 
ὑμπεῖν ἐπαθγαποθ, γεὺ σαϊπεα ποίῃίηρ ἔγοτη ϑδποῖαβ 
Ῥεγοπα {πὸ βουπᾶ οὗ {πῸ οοπἤεβθίοη. ΠΟ Π6 Πδα 
Ῥδθη δοουβίοτη θα ἴο τηᾶκα ἔχου ἐπε Ῥερὶ πηΐηρ,. 

ῬαΌ]Ο Ἔχ Ὀ᾽Εοη,᾽" ἡ Ὀαὲ ἰδ Θεδθιὴβ δὲ ροβϑίθ]6 ἐμὲ τὸ δημόσιον 
8 πιδεᾶ βιιροίδηξίνεϊν. 

2. Τα ΐογαῖν, “ Ἰούβ,᾽ Ὀαΐ {π6 ψογὰ νγὰβ τιϑϑᾶ ἴπ ἃ ἐθοῃηῖοαὶ 
56η86, ῸΓ {πε »]δαϊαΐοῦβ δε ἴο ἄγαν Ἰοἱβ δἃ5 ἴο γγῆο 5ῃου]ά 
ἢρμῖ. ὅ8εε ἐπε ποίε οὗ Ν᾽ δἰϑδβϑίιιβ οἡ ἐῃ8 ῬΡαβθαρξῈ, δπα σοιηραγα 
Τχιοίαη, Πφγηιοίζηιιιβ. ΤῊ ορροπεπὲ ἰ5 ϑαίδῃ. 
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“Οὗτοι μὲν οὖν, δι’ ἀγῶνος μεγάλου ἐπὶ πολὺ 4 
παραμενούσης αὐτῶν τῆς ψυχῆς, τοὔσχατον ἐτύ- 
θησαν, διὰ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἀντὶ πάσης τῆς ἐν 
τοῖς μονομαχίοις ποικιλίας αὐτοὶ θέαμα γενόμενοι 
τῷ κόσμῳ. ἡ δὲ Βλανδῖνα ἐπὶ ξύλου κρεμασθεῖσα 4 
προύκειτο βορὰ τῶν εἰσβαλλομένων θηρίων: ἣ καὶ 
διὰ τοῦ βλέπεσθαι σταυροῦ σχήματι κρεμαμένη 
διὰ τῆς εὐτόνου προσευχῆς πολλὴν προθυμίαν 
τοῖς ἀγωνιζομένοις ἐνεποίει, βλεπόντων αὐτῶν ἐν 
τῷ ἀγῶνι καὶ τοῖς ἔξωθεν ὀφθαλμοῖς διὰ τῆς 
ἀδελφῆς τὸν ὑπὲρ αὐτῶν ἐσταυρωμένον, ἵνα πείσῃ 
τοὺς πιστεύοντας εἰς αὐτὸν ὅτι πᾶς ὃ ὑπὲρ τῆς 
Χριστοῦ δόξης παθὼν τὴν κοινωνίαν ἀεὶ ἔχει 
μετὰ τοῦ ζῶντος θεοῦ. καὶ μηδενὸς ἁψαμένου 4 
τότε τῶν θηρίων αὐτῆς, καθαιρεθεῖσα ἀπὸ τοῦ 
ξύλου ἀνελήφθη πάλιν εἰς τὴν εἱρκτήν, εἰς ἄλλον 

19. 27, 1 ἀγῶνα τηρουμένη, ἵνα διὰ πλειόνων γυμνασμάτων 
νικήσασα, τῷ μὲν σκολιῷ ὄφει ἀπαραίτητον 
ποιήσῃ τὴν καταδίκην, προτρέψηται δὲ τοὺς 
ἀδελφούς, ἡ μικρὰ καὶ ἀσθενὴς καὶ εὐκαταφρόνητος 

Βοπι. 18,14 μέγαν καὶ ἀκαταγώνιστον ἀθλητὴν Χριστὸν ἐνδε- 
681. 8,1 δυμένη, διὰ πολλῶν κλήρων ἐκβιάσασα τὸν ἀντικεί- 

μενον καὶ δι᾿ ἀγῶνος τὸν τῆς ἀφθαρσίας στεψαμένη 
στέφανον. 
“Ὁ δὲ Ατταλος καὶ αὐτὸς μεγάλως ἐξαιτηθεὶς 4 

ὑπὸ τοῦ ὄχλου (καὶ γὰρ ἦν ὀνομαστός), ἕτοιμος 
εἰσῆλθεν ἀγωνιστὴς διὰ τὸ εὐσυνείδητον, ἐπειδὴ 
γνησίως ἐν τῇ Χριστιανῇ συντάξει γεγυμνασμένος 
ἣν καὶ ἀεὶ μάρτυς ἐγεγόνει παρ᾽ ἡμῖν ἀληθείας. 
καὶ περιαχθεὶς κύκλῳ τοῦ ἀμφιθεάτρου, πίνακος 4 
αὐτὸν προάγοντος ἐν ᾧ ἐγέγραπτο Ῥωμαϊῖστί 
“οὗτός ἐστιν "Ἄτταλος ὃ Χριστιανός, καὶ τοῦ 
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᾿ς ΓΒ δου ἃ Ἰοπρ' τσ, ψ ἤθη ὑπεῖν [16 511}]} του πθα 
ἴῃ ῃθτὰ ἐπγοιρἢ ὑπ ρτϑαὺ οοηϊαβὺ, ὕπο ν γευα αὖ Ἰἰαϑὶ 
5δουΠοοα, Πανίηρ Ῥ6Θῃ τηδε ἃ βρθοΐδοϊα ἴο ὑπ ψουἹὰ 
ὑβγουρμουξ ὑπαὶ ἀδΥ ἃ5. ἃ ϑβυρβειίαϊε ἔῸΣ 411 {ΠῸ 
νυ ομβ οἵ ο]δαϊαὔον!α] οοπίθϑίβ ἢ θαὺ ΒΙπαῖπα νγὰβ 
Βυπρ' ΟΝ. ἃ βίδκε δηᾶά οεγεα ἃ5 ἃ ῬΥδῪ ἴο πε΄ ψ ἃ 
Ῥεαβὺβ ὑπαῦ σευ Ἰοὺ ἴθ. 516 βεοιηθα ἴο θῈ παῃρίηρ' 
ἱπ {Π6 5ῆδρε οὗ ἃ ογοββ, ἃπα ὈΥ ΠῈῚ ΘΟ Ἰππιο5 ῬΥΔΥΘΥ 
θ8ν6 σγοαῦ 268] ἴο ἐπε οοτηρθαϊδηϊβ, ψγμ116 ὑπ Ὺ Ἰοοκοα 
οπ ἀυχίπρ' ῃ6 οοηΐεβῦ, ἀπ πῖνῃ ὑπεὶν οαὐνγαγαᾷ ΕΥ65 
58 ἴῃ ὑπ ἔουτα οἵ ὑπεὶν οἰδύθυ ἴση 0 νγὰβ οσποθθα 

. ἴον ἔπεια, ἴο ρεύβυδάς ἔμποβθα πὸ Ὀο]ανε οα Πίστη ὑπαὶ 
Δ] ψο βου ἴον πα ρήουυ οἵ Ομ υῖϑὺ πᾶνε ἴῸΣ Ἔνασ 

ξ6 ΠΟ υβμῖρ ἢ πὸ Ἰἰνίηρ αοα. ὙΠαπ θη ποπα οὗ 
ὑπ6 Ῥεαϑὶβ ψουα τοῦθ ΠΕΡ 556 ψγὰβ ἰδ ἀονῃ 
ἔγοσα με βίακε δπᾶ Ὀγουρῃῦ Ῥδοῖ ἱπῖο ἐπα 141], ἀπ 
γγὰ5 ὑῃπι5 ῬγΘβουν δα ἴῸΥ ἀπούμου οοηἰαβῦ, ἴῃ ογᾶου ὑπαῖ 
ὈΥ ψἱπηΐηρ ἐπγουρἢ τηοῦθ {11815 586 τηϊρῃῦ τηαῖκα 
᾿υγενόοδθ]α ὑπ οοπάδυηπδίϊοη οἵ {Π6 ογοοϊκβα βευραηΐ, 
ΔΗ τηϊσῃὴῦ οποοῦυσαρσα ὑπ6 Ὀυθίῆτθη ; ἔοι 5τη8}} δηὰ 

ΕΚ δηά ἀεϑρίβεα ἃ5 5η6 νγᾶβ, 58ηΠ6 δά ραΐ οῃ {π6 
δγεαὺ δηᾶ ἰηνίποῖ]6 δἰῃ]εῖθ, Ομυϊδὺ ; 5ὴ6 Πδὰ ονεῖ- 

σούηθ {Π6 Δάνευθδυυ ἴῃ τϑηΥ οοηξαβίβ, ΔΠα ΓΠγοαρῊ 
ὑπε οἰσαρρ]ε Παᾶ ραϊπεα [Π6 ογόνι οἵ ᾿τητηου δ! γ. 

-ς Βαὺ Αὐζα!αβ νγᾶβ Πίτηβ6 1} Ἰουα]Υ ο81168 ἴον Ὀγ {πῸ 
ογονᾷ, ἴου μ6 νγὰϑ 61} Κπονῃ. Ηδ νψεηΐ ἴῃ, ἃ τϑδαν 
οοτηθαΐδηΐ, ἴον ᾿ΐβ Θομβοίθ μος νγἃ8 οἷθδι, δπα Πα πᾶ 

θη ΠΟΙ ὑγαϊηθα ἴῃ ΟΠ τί βυίδη αἰδοῖ Ρ] π6 ἀπᾶ πᾶ 
ἜΕΥο Ῥδοπ ἃ νϑἱΐποϑβ ἴῸΥ ὑγαθῃ διηοπρ α5. Ηδ νγὰβ5 
Ἰεᾶ τουπᾷ {π6 διωρῃιποαῖτε ἃπα ἃ ρ]δοατα νγὰβ οδυυϊθᾶ 
Ῥοίογο Ηΐτη οα ψΠΙΟΝ νγὰβ συ ὑΐεη ἴῃ 1, αἰΐη, ἡ ΤΠ15 15 

Αὐΐαϊαβ, ἐμ6 Ομ γιϑύίαη. ἡ ἘΠῸ ῬΘΟΡ]Θ ὑοῦ Θ ν ΥῪ ὈΙΟΥ 
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ΕΌΒΕΒΙΓΒ 

δήμου σφόδρα σφριγῶντος ἐπ᾿ αὐτῷ, μαθὼν ὁ 
ἡγεμὼν ὅτι ἱῬωμαῖός ἐστιν, ἐκέλευσεν αὐτὸν 
ἀναληφθῆναι μετὰ καὶ τῶν λοιπῶν τῶν ἐν τῇ 
εἱρκτῇ ὄντων, περὶ ὧν ἐπέστειλεν τῷ Καίσαρι καὶ 
περιέμενεν τὴν ἀπόφασιν τὴν ἀπ᾽ ἐκείνου. 

ἐς 9 δὲ ὃ ᾿ , ᾿ ᾽ 3 " ΔῚΣ ες γΦ 1 
ε οιἰᾶα μέσου καιρος οὐκ ὙΡΥΕΣ ανυτοις οὐδὲ 

ἄκαρπος ἐγίνετο, ἀλλὰ διὰ τῆς ὑπομονῆς αὐτῶν 
τὸ ἀμέτρητον ἔλεος ἀνεφαίνετο Χριστοῦ: διὰ γὰρ 
τῶν ζώντων ἐζωοποιοῦντο τὰ νεκρά, καὶ μάρτυρες 
τοῖς “μὴ μάρτυσιν ἐχαρίζοντο, καὶ ἐνεγίνετο πολλὴ 
χαρὰ τῇ παρθένῳ μητρί, οὕς ὡς νεκροὺς ἐξέτρωσε, 
τούτους ζῶντας ἀπολαμβανούσῃ. δι᾿ ἐκείνων γὰρ 
οἱ πλείους τῶν ἠρνημένων ἀνεμετροῦντο καὶ ἀν- 
εκυΐσκοντο καὶ ἀνεζωπυροῦντο καὶ ἐμάνθανον ὁμο- 
λογεῖν καὶ ζῶντες ἤδη καὶ τετονωμένοι προσ- 
ἥεσαν τῷ βήματι, ἐγγλυκαίνοντος τοῦ τὸν μὲν 
θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ μὴ βουλομένου, ἐπὶ δὲ 
τὴν μετάνοιαν χρηστευομένου θεοῦ, ἵνα καὶ πάλιν 
ἐπερωτηθῶσιν ὑπὸ τοῦ ἡγεμόνος. ἐπιστείλαντος 
γὰρ τοῦ Καίσαρος τοὺς μὲν ἀποτυμπανισθῆναι, 
εἰ δέ τινες ἀρνοῖντο, τούτους , ἀπολυθῆναι, τῆς 
ἐνθάδε πανηγύρεως (ἔστιν δὲ αὕτη πολυάνθρωπος 
ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν συνερχομένων εἰς αὐτήν) 
ἀρχομένης συνεστάναι, ἀνῆγεν ἐπὶ τὸ βῆμα θεα- 
τρίζων τοὺς μακαρίους καὶ ἐμπομπεύων τοῖς 
ὄχλοις" δι᾿ ὃ καὶ πάλιν ἀνήταζεν, καὶ ὅσοι μὲν 
ἐδόκουν πολιτείαν Ῥωμαίων ἐσχηκέναι, τούτων 
ἀπέτεμνε τὰς κεφαλάς, τοὺς δὲ λοιποὺς ἔπεμπεν 
εἰς θηρία. ἐδοξάζετο δὲ μεγάλως ὃ Χριστὸς ἐπὶ 
τοῖς πρότερον ἀρνησαμένοις, τότε παρὰ τὴν τῶν 
ἐθνῶν ὑπόνοιαν ὁμολογοῦσιν. καὶ γὰρ ἰδίᾳ οὗτοι 
ἀνητάζοντο ὡς δῆθεν ἀπολυθησόμενοι, καὶ ὁμο- 
428 
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ἀραϊηϑῦ Πίστη, θα ῦ 6 πὶ Π6 ρονθυπου Ἰδασηῦ ὑπ Π6 νγὰβ 
ἃ Βοιηδη, μ6 οοτητηδηαοά Πΐτη ἴο ΡῈ ραΐ Ῥδοκ ψ τι 
ἴῃς γϑϑὺ, γηο ἡγοῦα ἴῃ {Π6 7411, ἁἀθουῦ ψῃοτα 6 Βαά 
νυτΐθπι ἕο Π 6 ΘΠΠΡΘΙΌΥ Δ ηα νγὰβ νγαϊ ἰπρ' ἔρον Ηΐβ ΓΘ ΡΙΥ. 

“«Βαΐ {Ππ6 ἱπίευνεπίπρ' ἐϊτηθ νγὰβ ποὺ 1416 οὐ ἔγα 1655 
ἔου ὑποπα θαΐ ἐΠγοαρ ὑποῖν ἐπάυταποθ νγᾶβ τηδηϊ οϑιθα 
ὑΠι6 ᾿τητηθαβι δ }]8 ΤπθυοΥ οὗ (Ἡγῖβῦ, ἔου ᾿πτουρῊ ἐπα 
᾿νίπρ τ[Π6 ἀθαᾶ ψεῦα θείπρ' αυϊοκοηθα πα τηδυῦυΥβ 
βϑᾶνε ρυύδοθ ἴο ὕποβϑε ψῆὴοὸ πᾶ ἀδηϊθᾷ. Απᾶ {ποτα 
γγὰ5 ργδαῦ ἸΟῪ ἴο {πε Ὑἱγρίη Μοίμεν ψῇῆὸ πᾷ τηΐδ8- 
οαυτὶοα ἢ ἐΠθτὴ 45 που ρἢ 684, ἀπά νγὰβ γθοαίν!πρ' 
ἔβαῖα Ὀ8ῸΚ αἰῖνθ. ἘῸν {πτουρῃ μθτὰ ὑπ6 τηδ]ουϊν 
Οὗ Ὁῃοβα ψῆο πᾶ ἀδηίθα ψετα ἀραίη Ὀγουρῃὶ ἴο 
Ὀἰτῃ  ἀπᾶ ἀραίη οοποείνεα ἀπᾶ αὐϊοκοπθα ἀραΐῃ, 
᾿8ῃα ἸοδΥπΘα ἴο οοπθββ, ἃπα πον αἰῖνα πᾷ ν]ἱρόγουβ, 
τηϑᾶβ Παρρυ Ὀγ αοα ψο ν}}]5 ποὺ ἐπε ἀδαίῃ οἵ ἐῃς 
Βίπποι, θὰ 15 Κίηα τονναγάβ τερεπίδποθ, ψοπΐ ἴο ὑπ6 
Ἰυαροιχθηϊ-βοαῦ, ἴθ οὐάου ἐμαὺ ΤΠῸῪ ταῖρι ἀραΐῃ 
6 ἰηϊεγγτοραίθα ΡΥ ὑπῸ ρονεύμπου. ΕῸΣ βδθβϑαν μδά 
γυυϊτΐθη ὑπαὺ ὑπογ 5ῃου]α Ὀς τουξυτεα ἰο ἄἀδαίῃ, θυΐ 
ὑμπαῦ 1ξ δὴν βϑῃου]ὰ τϑοαπὺ ποὺ 5ῃου]ᾷ ΡῈ 1Ἰεΐ ρῸ, 
ἃ πα αὖ ὑπ6 Ὀερὶππίηρ' οὗ ἐπ Ἰοθδ] ἔδαϑδὺ (απα {Π15 15 
ψΙά6]ν αὐξεπᾶάδα Ὀγ ὑπα οοποοῦγβα οὗ 411 τπΠ6 μεαίμθη 
ἴο 10) πη86 ροόνθύπου ἰεα ποτὶ ἴο ἐπε Ἰυάροιηοηῦ- 
5θαῦ, τηδκίηρ' ἃ 5ϑῆονν ἃπα βρϑθοῖδοϊβ οὗ ἐῃ6 Ὀ]θββεά 
τη6η ἴο {ῃῆ6 τη00. Ηδ δοοογαϊηρὶν δχϑιηϊηθα ἐθϑυα 
δραῖῃ, ὈΘΠΘδαθα 411] ψῆο Δρρβεαγβα ἴο ροββϑθδβθ Βοϊῆδῃ 
Οἰ ΖΘ 5 ΠΡ, ἀπα βοηὺ ὑπ τοϑὺ ἴο ὑπ6 θϑαϑίβ. Απάᾶ 
ΟΠ τῖβε νγὰβ ρυϑδῦν ρ]ουβθα Ὀγ ὑΠπο86 ψΠηὸ Πδά ἔοσυυηουν 
ἀεηίεα Ρὰὺ ἴμθη οοπἔθβϑθα οοπίγαγυ ἕο ἐπΠ6 οχρεοῖδ- 
ὑΐοη οὔ {π6 ρξορίθ. ΕῸΣ ὑπθὺ νψγεῦα Ὄχϑιηϊπϑα ὈΥ 
ΤΠ Θυβοῖν 5 νυ {Πς6 ἰηδοπίίοη οἵ ἔπθη Ἰουεϊπρ ἐπθτὰ 

1 ΤΏς Οτεοκ ἰοχὶ ἀνεμετροῦντο 8 τη ῃΪηΡ}]655. 1 Πᾶνα 
ἰγαηϑαἰθα ϑοηνγαγ ζ᾽ 5 ἀνεμαιοῦντο, “ Ὀτοιρηϊ ἰο Ὀἰτίῃ,᾽ ἐπουρἢ 
1 15 ποὺ απἰΐς βα Ἰϑέδοϊζουυ. 
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λογοῦντες προσετίθεντο τῷ τῶν μαρτύρων ἐϑν 
ἔμειναν δὲ ἔξω οἱ μηδὲ ἴχνος πώποτε πίστεως μηὸ 
αἴσθησιν ἐνδύματος νυμφικοῦ, μηδὲ ἔννοιαν φό ου 
θεοῦ σχόντες, ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς ἀναστροφῆς αὐτῶν 
βλασφημοῦντες τὴν ὁδόν, τοῦτ᾽ ἐστὶν οἱ υἱοὶ τῆς 
ἀπωλείας, οἱ δὲ λοιποὶ πάντες τῇ ἐκκλησίᾳ προσ- 
ετέθησαν" ὧν καὶ ἀνεταζομένων, ᾿Αλέξανδρός τις; 
Φρὺξ μὲν τὸ γένος, ἰατρὸς δὲ τὴν ἐπιστήμην, 
πολλοῖς ἔτεσιν ἐν ταῖς [αλλίαις “διατρίψας καὶ 
γνωστὸς σχεδὸν πᾶσιν διὰ τὴν πρὸς θεὸν ἀγάπην 
καὶ παρρησίαν τοῦ λόγου (ἢν γὰρ καὶ οὐκ ἄμοιρος 
ἀποστολικοῦ χαρίσματος), παρεστὼς τῷ βήματι 
καὶ νεύματι προτρέπων αὐτοὺς πρὸς τὴν ὁμολογίαν, 
φανερὸς ἦν τοῖς περιεστηκόσιν τὸ βῆμα ὥσπερ 
ὠδίνων. ἀγανακτήσαντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῷ 
τοὺς πρότερον ἠρνημένους αὖθις ὁμολογεῖν, κατε- 
βόησαν τοῦ ᾿Αλεξάνδρου ὦ ὡς ἐκείνου τοῦτο ποιοῦντος; 
καὶ “ἐπιστήσαντος. τοῦ ἡγεμόνος καὶ ἀνετάσαντος 
αὐτὸν τίς εἴη, τοῦ δὲ φήσαντος ὅτι ̓ Χριστιανός, 
ἐν ὀργῇ “γενόμενος κατέκρινεν αὐτὸν πρὸς θηρία. 
καὶ τῇ ἐπιούσῃ εἰσῆλθεν μετὰ καὶ τοῦ ᾿Αττάλου, 
καὶ γὰρ καὶ τὸν "Ἄτταλον τῷ ὄχλῳ χαριζόμενος 
ὃ ἡγεμὼν ἐξέδωκε πάλιν πρὸς θηρία: οἱ καὶ διὰ 
πάντων διελθόντες τῶν ἐν τῷ ἀμφιθεάτρῳ πρὸς 
κόλασιν ἐξηυρημένων ὀργάνων καὶ μέγιστον. ὑὗπο- 
μείναντες ἀγῶνα, τοὔσχατον ἐτύθησαν καὶ αὐτοί, τοῦ 
μὲν ᾿Αλεξάνδρου μήτε στενάξαντος μήτε γρύξαντός 
τι ὅλως, ἀλλὰ κατὰ καρδίαν ὁμιλοῦντος τῷ θεῷ, 
ὁ δὲ [Λτταλος, ὁπότε ἐπὶ τῆς σιδηρᾶς ἐπετέδη 
καθέδρας καὶ περιεκαίετο, ἡνίκα ἡ ἀπὸ το 
σώματος κνῖσα ἀνεφέρετο, ἔφη πρὸς τὸ πλῆθος 
τῇ Ῥωμαϊκῇ φωνῇ ᾿(ἰδοὺ τοῦτό ἐστιν ἀνθρώπους 
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9ο, θαΐ σοηξεββθα πα ψγεσα δα δα ἴο {π6 γδηκβ οἵ ὑΠ6 
τηδγῦγυβ. ΤΠοβα ἱπάθοϑα γουηδϊηθα πἱποῦὺ ηὸ Πδά 
ΠΘΥΘΙ Πα δὴν νϑϑίϊρε οἵ ξαϊτῃ, ποὺ ρεγοθρύϊοη οὔ τη 68 
Ὀυῖά4] σαντηθηΐ, ποὺ 146 οὗ {π6 ἔβαν οἵ ἀοα, Βαϊ Ἔνθῃ 
ἐπγουρη ἐπαὶν θα Πανίουν Ὀ]Δβρῃμουηθα ὑπὸ Υ ἃγ---Π 6 
ἃγ6 πε βοηβ οὗ ρεοσγάϊτίοη --- θὰ 411 {π6 τεϑὺ ψ 6 
αἀάεα ἴο ἐπε σμυσοη. ὙΒδη παν ἴοο ψγετα Ὀείΐηρ 
Θχδιηϊηθα ἃ οουϊαΐῃ ΑἸοχδπάου, ἃ Ῥηγυρίδη ὈΥ͂ τᾶοθ 
ἃ ἃ Ῥηγοίοίαμι ὈΥ ῥγοΐεββίοη, πὸ Πδᾷ ᾿νε πὶ δὰ] 
ΤΟΥ ΤΔΩΥ γεδΥ5 ἃ Πα νὰ Κπονγῃ ἴο Δἰτηοδὺ Ἐν ΕΥῪ ΟΠ 
ον Ηῖβ ἴονε ἰονγατὰ αοα ἀπά θοϊάμεββ οὗ βρβεοὴ ([οΥ 
6 νγὰβ ποῦ ψιπουῦ ἃ 5ματα οὔ Πς ἀροβίο]ο ρ 0), ϑ᾽οοά 
Ὀν {πε Ἰυδρσοταθη -βθαῦ δπα ὈΥ βίρτιβ δποουταρ θα ΤΠ θυ 
ἴο οοπξεββίοη, δη4 βθουηθα ἴο ὕποβα ψῆὴο 6 Υ6 βίδπαϊηρ, 

ὈΥ 5 ἐπουρῇ ε ψεῦε ἴῃ ἰγαναῖ!. Βαὺ {πΠ6 οτονψά, 
ΔΙΡΥῪ ὑμπαὺ ὑποβα ψιο Πα ἔουτιθυν ἀθηϊθα πγουῈ 
οοπξεβϑίηρ ἀραίη, πον]εα αὖ ΑἸΘχδπᾶου 85 ὑποαρῊ Π6 
ὙΕΓΘ ΤΟΘΡΟΠΒΙΌ]6 ἔου ὑΠπ|58. ΤΠ6 σΌΨΘΥΠΟΥ βυτητηοηθα 
Ἠΐτη πᾶ δϑκοᾶ πίη πο Πα νγᾶβ8, δὰ ψῃΘη Πα 5δα 

“ἃ ΟΠ ϑυδη,᾿ Βα ἔθν ἰηἴο ἃ τᾶρα πα οοπαοιηπθα 
Ηΐτα ἐὸ {πε Ρεαβίβ. πᾶ {πε ποχὺ ἅδὺ Πα νγεπὶ ἰηἴο - 
ἀπε ἀύθπα ἱορϑῖπου ἱτ Αὐΐαϊαβ; ἴοΥ ἴο Ρ]βαβθ {6 
τὴ 0 {π6 ρονευύποῦ μα σίνθῃ Αὐΐαϊαβ Ῥδὸκ ἴο τῆς 
Ῥεαβίβ. ΤΉΘΥ Ρδββϑα ὑπγουρῊ 84}] {πα ἱπϑίγυτηθηΐβ οἵ 
ἐογτίατε τ ΠΟ ατα ργθραγθά ἴπ ὑΠ6 διῃρῃθαῖτγο, 
8:4 ἐπαυτγεά ἃ ρστοδὺ οοπίοβδὺ. ΕἸΉΔΙΠν ὑπο ν ἴοο ἡγ6 8 
βδουϊθοοα. ΑἸδεχαηάθυ αὐξεγεα ποῖα ρυοδη ΠΟΥ͂ 
τόδ δὖ 411, ας οοηνευβεα πτἢ Οοα ἴῃ ἷ5 Πϑαγὺ, 

πᾷ Αὐΐαϊαβ, ψΠθη μ6 νὰ Ῥαὺῦ οὐ {Π6 ᾿τῸΠ ΟΠ δἷν πα 
νψγὰ5 Ὀεΐπσ Ὀυγηοᾶ, ἃπᾶᾷ {πΠ6 τϑθὶκ ἃιοβθ ἔγοση ἢΐβ 
Ῥοᾶν, 5αἰὰ ἴο {πμ6 οὐοννα ἴῃ Τ,αἰΐῃ, ἡ [,ο, ἐπῖ5. ψ Πο ἢ 
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ἐσθίειν, ὃ ποιεῖτε ὑμεῖς" ἡμεῖς δὲ οὔτε ἀνθρώπους 
ἐσθίομεν οὔθ᾽ ἕτερόν τι πονηρὸν πράσσομεν." 
ἐπερωτώμενος δὲ τί ὄνομα ἔχει ὁ θεός, ἀπεκρίθη 
ὁ θεὸς ὄ ὄνομα οὐκ ἔχει ὡς ἄνθρωπος." 
“Ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοις τῇ ἐσχάτῃ λοιπὸν ἡμέρᾳ 

τῶν μονομαχίων ἡ Βλανδῖνα πάλιν εἰσεκομίζετο 
μετὰ καὶ Ποντικοῦ, παιδαρίου ὡς πεντεκαίδεκα 
ἐτῶν, οἵ καὶ καθ᾽ ἡμέραν εἰσήγοντο πρὸς τὸ 
βλέπειν τὴν τῶν λοιπῶν κόλασιν: καὶ ἠναγκάζοντο 
ὀμνύναι κατὰ τῶν εἰδώλων αὐτῶν, καὶ διὰ τὸ 
ἐμμένειν εὐσταθῶς καὶ ἐξουθενεῖν αὐτοὺς ἠγριώθη 
πρὸς αὐτοὺς τὸ πλῆθος, ὡς μήτε τὴν ἡλικίαν τοῦ 
παιδὸς οἰκτεῖραι μήτε τὸ γύναιον αἰδεσθῆναι, “πρὸς 
πάντα δὲ τὰ δεινὰ παρέβαλλον αὐτοὺς καὶ διὰ 
πάσης ἐν κύκλῳ διῆγον κολάσεως, ἐπαλλήλως 
ἀναγκάζοντες ὀμόσαι, ἀλλὰ μὴ δυνάμενοι τοῦτο 
πρᾶξαι. ὁ μὲν γὰρ Ποντικὸς ὑπὸ τῆς ἀδελφῆς 
παρωρμημένος, ὡς καὶ τὰ ἔθνη βλέπειν ὅτι ἐκείνη 
ἦν προτρεπομένη καὶ στηρίζουσα αὐτόν, πᾶσαν 
κόλασιν γενναίως ὑπομείνας ἀπέδωκεν τὸ πνεῦμα" 
ἡ δὲ μακαρία Βλανδῖνα, πάντων ἐσχάτη, καθάπερ 
μήτηρ εὐγενὴς παρορμήσασα τὰ τέκνα καὶ νική- 
φόρους προπέμψασα πρὸς τὸν βασιλέα, ἀνα- 
μετρουμένη καὶ αὐτὴ πάντα τὰ τῶν παίδων 
ἀγωνίσματα ἔσπευδεν πρὸς αὐτούς, χαίρουσα καὶ 
ἀγαλλιωμένη ἐπὶ τῇ ἐξόδῳ, ὡς εἰς νυμφικὸν 
δεῖπνον κεκλημένη, ἀλλὰ μὴ πρὸς θηρία βεβλημένη" 
καὶ μετὰ τὰς μάστιγας, μετὰ τὰ θηρία, μετὰ τὸ 
τήγανον, τοὔσχατον εἰς γυργαθὸν βληθεῖσα ταύρῳ 
παρεβλήθη, καὶ ἱκανῶς ἀναβληθεῖσα πρὸς τοῦ 
ζῴου μηδὲ αἴσθησιν ἔτι τῶν συμβαινόντων ἔχουσα 
διὰ τὴν ἐλπίδα καὶ ἐποχὴν τῶν πεπιστευμένων καὶ 
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γοὰ ἃ΄6 ἀοίπρ' 15 ἴο δαῦ τηθῃ, θυὺ ψγα πεῖτπον δαΐ 
ΤΏ Π ΠΟΥ ὅο Δηγιπίπρ' 656 ψἱοκοα. Απᾶ ποῖ Πα 
νγὰ5 βία ψῃδὺ πᾶῖης Οοα Πᾶ5, Πα τορ θα, ἡ ἀοα Πᾶ5 
ποὺ ἃ ΠᾶΙΉ6 ἃ5 ἃ τηϑῃ ἢαδ.᾽ 

“Τὴ δααϊτίοη ἴο 411 ὑΠῖ5, οὐ ὑπ Ἰαϑδὲ ἀδὺ οὗ {116 

σ᾽δαϊαίονϊα! οροτίβ, ΒΙαπάϊπα τγὰ5 ἀραῖὶπ Ὀσουρηῦ ἴῃ 
ἢ Ῥοπίίοιιβ, ἃ ῬΟΥ οὗ ἀρουὺ βέζθεη γϑᾶῦβ οἱά, ἀπά 
μεν παᾶᾷ θοῦ Ῥγουρηὶ ἴῃ νεῖν ἀδὺ ἴο 8566 {π8 
ἐογίαγα οὐ {π6 οἴμευβ, δα οἴογῖϑ σευ τηδαᾶδ ἴο ἔΌγ 6 

ὉΠ θα ἴο βυγθᾶν Ὀγ {πε ἰ4015, ἀπ {Π6 το} νγὰβ ἔατίοιιβ 

ἀϑσαϊηϑῦ θη Ὀδοδιθα ἐπον Πα τουγαϊπϑα βἰθδαξαϑὺ 
δα ἀϊθγεραγάδα ἔποιη, 50 ὑπαὶ ὑποσα νγὰβ ποῖ ΠΥ ὈΙῪ 
ἴον ἐπε γουτῇῃ οὗ ὑπ6 ὈΟΥ͂ ΠΟΥ γεϑρθοὺ ἔου ἐπε βὲχ οὗ 
ἴῃ ψοτηᾶπ. ὙΠαΥ δχροβεα {ποτὰ ἴο 81} ὑΠ6 ὕδυυΟΥ 5 
ἀπ Ραΐ ἔπϑτὰ ἐμπγουρἢ Ἔνουν ἰουΐαγα ἴῃ ὑυση, ἰυγίπρ 
ἴο τηᾶῖκα ἔῇδπη ϑυγεᾶν, θαὺ ποὺ Ὀεΐπρ' 80]6 ἰο ἀ0 580. 
Ἐον Ῥοηίϊοιιβ νγὰβ Ἑσποουταρϑα ὈΥ ὑπΠ6 (ΠΥ βϑυϊδη 5ἰβίαυ, 
50 ὑῃδὺῦ δνδη ἔῃ μϑαΐποη βὰν ὑπαὶ 5Π6 νγὰβ εχ πουϊϊηρ' 
ἃ πα βἰγαηριποηΐηρ Πΐτη, ἃπα δου ΠΟΌΪΥ δπαυγίηρ' 
Ἔν ΥῪ τογύασο ἢ σάνε ὍΡ Πἰ5 βριῦ. Βαυΐ {πῸ Ὀ]6ββεα 
ΒΙαπαϊΐπα, Ἰαϑὺ οὗ 411, πκ6 ἃ ποῦ]Ὲ τηοῦμποὺῦ πὸ Παὰ 

ἐποουταρ δα ΠΟΥ ΟΠ Π]Πάτθη ἀπ βοηὺ ὑπ 6 πὶ ἔου τ ἐγ! αταρἢ- 
δηῦ ἴο ἐπε Κίηρ, Πανίηρ Πουβ 61 ἐπαυτοα 411 {πὸ 
τογίατεβ οὗ {πΠ6 ομΠ]Π τε, μαϑίεπθα ἴοὸ ὑποιι, γϑ]οϊοίηρ, 
Δα ρ]αά αὖ πεῖ ἀδραγίασα ἃ5. ὑπουρὴ ἰηνιϊεα ἴο ἃ 
τηδυυίαρα ἔδαβὺ γαῖμα ὕπᾶπ οαδὺ ἴο {πΠ6 θθαβίβ. πὰ 
αἴδου βοουτρίηρ,, αἴλου {πὸ Ὀβαβίβ, δὐγου {πΠῸ6 ουἹαΐγομ, 
58η6 νψγὰβ δὖ ἰαϑῦ ραὺ ἴῃ ἃ ποὺ δῃᾶ ἤτον ἴο ἃ θυ]]. 
5η6 νὰβ ἰοβϑεᾶ δρουὺ ἃ Ἰοῃρ {ΐπιὲὸ ΟΥ̓ ἐπε ᾿εδβί, 
Βανίηρ ΠῸ τηογα ἔθο]πρ ἔογ τ παὺ Παρραπθα ἴο ΠΕΥ 
ὑμγοαρ ΠΟΥ ΠΟρῈ πα πο οὐ ψνβαὺ μδὰ Ῥεϑὴ δη- 
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ὁμιλίαν πρὸς Χριστόν, ἐτύθη καὶ αὐτή, καὶ αὐτῶν 
ὁμολογούντων τῶν ἐθνῶν ὅτι μηδεπώποτε παρ 
αὐτοῖς γυνὴ τοιαῦτα καὶ τοσαῦτα ἔπαθεν. 

“ ᾿Αλλ’ οὐδ᾽ οὕτως κόρον ἐλάμβανεν αὐτῶν ἡ 8 
μανία καὶ ἡ πρὸς τοὺς ἁγίους ὠμότης. ὑπὸ γὰρ 
ἀγρίου θηρὸς ἄγρια καὶ βάρβαρα φῦλα ταραχθέντα 
δυσπαύστως εἶχεν, καὶ ἄλλην ἰδίαν ἀρχὴν ἐπὶ τοῖς 
σώμασιν ἐλάμβανεν ἡ ὕβρις αὐτῶν: τὸ γὰρ νενικῆ- ὃ 
σθαι αὐτοὺς οὐκ ἐδυσώπει διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἀνθρώ- 
πινον ἐπιλογισμόν, μᾶλλον δὲ καὶ ἐξέκαιεν αὐτῶν 
τὴν ὀργὴν καθάπερ θηρίου, καὶ τοῦ ἡγεμόνος καὶ 
τοῦ “δήμου. τὸ ὅμοιον εἰς ἡμᾶς ἄδικον ἐπιδεικ- 

Βθν. 29, 11 νυμένων μῖσος, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ ᾿ὁ ἄνομος 
ἀνομησάτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος δικαιωθήτω ἔτι.᾽ 
καὶ γὰρ τοὺς ἐναποπνιγέντας τῇ εἱρκτῇ παρ- 
ἔβαλλον κυσίν, ἐπιμελῶς παραφυλάσσοντες νύκτωρ 
καὶ μεθ᾽ ἡμέραν μὴ κηδευθῇ τις ὑφ᾽ ἡμῶν" καὶ 
τότε δὴ προθέντες τά τε τῶν θηρίων τά τε τοῦ 
πυρὸς λείψανα, πῇ μὲν ἐσπαραγμένα, πῇ δὲ 
ἠνθρακευμένα, καὶ τῶν λοιπῶν τὰς κεφαλὰς σὺν 
τοῖς ἀποτμήμασιν αὐτῶν ὡσαύτως ἀτάφους παρ- 
εφύλαττον μετὰ στρατιωτικῆς ἐπιμελείας ἡμέραις 

Λοίβῖ,ὅ4 συχναῖς. καὶ οἱ μὲν ἐνεβριμοῦντο καὶ ἔβρυχον θι 
τοὺς ὀδόντας ἐπ᾽ αὐτοῖς, ζητοῦντές τινα περισ- 
σοτέραν ἐκδίκησιν παρ᾽ αὐτῶν λαβεῖν, οἱ δὲ 
ἐνεγέλων καὶ ἐπετώθαζον, μεγαλύνοντες ἅμα τὰ 
εἴδωλα αὐτῶν καὶ ἐκείνοις προσάπτοντες τὴν 
τούτων τιμωρίαν, οἱ δὲ ἐπιεικέστεροι καὶ κατὰ 
ποσὸν συμπαθεῖν δοκοῦντες ὠνείδιζον πολύ, λέ- 
γοντες “ποῦ ὃ θεὸς αὐτῶν καὶ τί αὐτοὺς ὥνησεν 
ἡ θρῃσκεία, ἣ ἣν καὶ πρὸ τῆς ἑαυτῶν εἵλαντο ψυχῆς; 
καὶ τὰ μὲν ἀπ᾽ ἐκείνων τοιαύτην εἶχε τὴν ποικιλίαν, 6] 
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ἔγασίθα ἴο Ποὺ δπα Ποὺ οοῆνουθα ψῖτ ΟΠ τῖθὶ. Αμᾶ 
80 516 ἴοο γγὰβ βϑδουϊποοά, δηα ἴῃς Πποαύμθη ἐμϑιηβοῖνεϑ 
ΘοΟΠεββεα ὑπαῦ ΠονοΥ Ῥαΐογα διηοπρ ὑπο Πδᾶ ἃ 
γγοτηδ 5. ΠΥ Θα 50 τη ἢ ἀπ 50 Ἰοῃρ.. 

“ Νοῦ δνϑὴ ὑπ νγὰβ ὑπεῖν τηϑΠπ685 8ΠπΠα οὐπιαὶν ἴο 
{πε βαϊπὶβ βα 5ῆε4, ἔου, ἱποίϊεα ὈΥ ἃ γα Ὀεαβί, Πα 
δια ὈδΥΡδύοιιβ ὑγ]ρ6 5 οου]Ἱα ΒΟΔΥΌΟ]Υ 5ἴορ, ἀπα ὑπμεῖτ 
ψίοίθ πο θαρὰπ ἀραΐῃ ἴῃ ἃ ΠΟΥ ΜγΑΥῪ ΟἿ {πΠ6 Ὀοαϊα685 ; 
ἔου ὑπαῦ ὑπον παὰ Ῥθθῃ οοπαθευθα 3 αἰα ποὺ βῃδιηθ 
ΤΠοτη, θθοδιβα παν πα πὸ Πυτηδῃ γθᾶβοι, Ὀαΐ 1Ὁ 
γαῖμοΥ ἱπῆδτηθα ὑμεῖς τυ 85 οὗ ἃ νὰ θϑαϑί, δηᾷ 
ὑπ ΡΌΨΕΥΠΟΥ ἃπα {π6 ῬΘΟρΡΙῈ 5ϑῃονεα {πὰ Π|κ6 υπ- 
τ σῃύθουβ μαίγοα δραϊηϑῦ τι ὑπαῦ {Π6 δουίρίυτα τηϊρηΐ 
6 {16]16α, “Τ,6ὐ Πίστη ὑμπαῦ 15. ππ]ανγία! 6 ἀπ]αυνα] 
5.11, δηὰ πα ἐπαὺῦ 15 τἱρῃύθουβ θ6 τἱρῃνθουβ 5.1}].᾿ 
Ἐοὸν ἔποβα ψῃο δᾶ Ὀδϑβϑὴ βἰγδηρ] θα ἴῃ ἐπα 1411 πον 
γεν ἴο ἐπε ἄορβ, ἃπα νγαϊοῃϑα συ αν πὶρηῦ πὰ 
ἀδΥ ὑπαῦ ποπα 5ῃου]ᾶ θὲ οαγϑᾶ ἔου ῬγῪ υ5. ὙΠδη {Π6Ὺ 
ἴσαν ουὐὐ [Π6 τουλδίπβ ᾿οῦ Ὀγ ὑπ Ὀθαβίβ ἀπα Ὀγ {Π6 
ἤγθ, ἴουη 8Πα οΠμυτθα, Δ Πα ΤῸΥ τϑην ἀἀγϑ ναίοπμεα 
ἢ ἃ τα Παγν συγ {Π6 Ποδάϑ οἵ {πε γϑϑὺ, ορ ούΠῸΥ 
νὴ ἐπαῖν ὑγαηῖκβ, 411 ἀπρυσεα. Απα βοῖηα γτὰρθα 
Δ Πα σηαβηθα ὑμπεῖν ἐδοῦῃ αὖ ἐπα στϑυηδίηβ, βθοκίηρ' 

ΒΟΙΉ6 ἔπ ΠΟΥ ναηρθᾶποα ἔοσα ἔμοτα, οὔπουβ ἰδυρηθα 
8 16 Εγαα, ρ]Ἱουιγίπρ ὑΠεῖὶν 1015 ἀπα βου θίηρ ἴο 
ἔμοτα ἐπ6 Ρυπίϑητηθηδ οὗ ὑπ6 ΟΠ τ ϑἐδηβ, δπα {πῸ 
ΒΟΒΎ]ΟΥ, ὙΠῸ Βθοιηθα ἴο Πᾶνα ἃ ᾿161]|6 ϑυτηραίῃυ, 
τηοοϊςοα σγοδῖν, βαγίπρ, ΠΕτῈ 15 ὑπεὶν ροα δῃηᾶ 
ψμδὺ σοοά ἔο ἔπϑιη νὰ ὑμῖν νου βἢρ, συ μῖ ἢ ὑΠ6Ὺ 
Ῥγθξευτθα θογοπα ἐπιεὶν ᾿ἴνοβ δ᾿ ΤΠοῖν οοπαποῦ ὑπι5 

1 ΤΗδί 15, θγ ἐπε Πυ]!. 
3 Βεοδιιβα πον μαᾷ Ῥθϑη ὑπ80]ς ἕο Ὀγεαὶς ἐπα σουταρα οὗ 

ἐῃα τηϑυίν 5. 
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ἘΌΒΕΒΙΠΒ 

τὰ δὲ καθ᾽ ἡμᾶς ἐν ̓ μεγάλῳ καθειστήκει. πένθει διὰ 
τὸ μὴ δύνασθαι τὰ σώματα κρύψαι τῇ γῇ: οὔτε 
γὰρ νὺξ συνεβάλλετο ἡμῖν. πρὸς τοῦτο οὔτε ἀργύρια 
ἔπειθεν οὔτε λιτανεία ἐδυσώπει, παντὶ δὲ τρόπῳ 
παρετήρουν, ὡς μέγα τι κερδανοῦντες, εἰ μὴ 
τύχοιεν ταφῆς. 

Τούτοις ἑξῆς μεθ᾽ ἕτερά φασιν" “᾿ τὰ οὖν σώματα ( 
τῶν μαρτύρων. παντοίως παραδειγματισθέντα καὶ 
αἰθριασϑέντα ἐπὶ ἡμέρας ἕξ, μετέπειτα καέντα 
καὶ αἰθαλωθέντα ὑπὸ τῶν ἀνόμων κατεσαρώθη εἰς 
τὸν Ῥοδανὸν ποταμὸν πλησίον παραρρέοντα, ὅπως 
μηδὲ λείψανον αὐτῶν φαίνηται ἐπὶ τῆς γῆς ἔτι. 
καὶ ταῦτ᾽ ἔπραττον. ὡς δυνάμενοι νικῆσαι τὸν θεὸν ( 
καὶ ἀφελέσθαι αὐτῶν τὴν παλιγγενεσίαν, ἵνα, ὡς 
ἔλεγον ἐκεῖνοι, ᾿ μηδὲ ἐλπίδα σχῶσιν ἀναστάσεως, 
ἐφ᾽ ἢ πεποιθότες ξένην τινὰ καὶ καινὴν εἰσάγουσιν 
ἡμῖν θρῃσκείαν καὶ “καταφρονοῦσι. τῶν δεινῶν, 
ἕτοιμοι καὶ μετὰ χαρᾶς ἥκοντες ἐπὶ τὸν θάνατον" 
νῦν ἴδωμεν εἰ ἀναστήσονται καὶ εἰ ἰ δύναται βοηθῆσαι 
αὐτοῖς ὁ θεὸς αὐτῶν καὶ ἐξελέσθαι ἐκ τῶν χειρῶν 

“ αι, ἡμῶν. 
11. Τοιαῦτα καὶ τὰ κατὰ τὸν δεδηλωμένον αὐτο- 

κράτορα ταῖς Χριστοῦ συμβέβηκεν ἐκκλησίαις, 
ἀφ᾽ ὧν καὶ τὰ ἐν ταῖς λοιπαῖς ἐπαρχίαις ἐνηργημένα 
εἰκότι λογισμῷ στοχάζεσθαι πάρεστιν. ἄξιον τού- 
τοις ἐκ τῆς αὐτῆς ἐπισυνάψαι γραφῆς λέξεις 
ἑτέρας, δι’ ὧν τὸ ἐπιεικὲς καὶ φιλάνθρωπον τῶν 
δεδηλωμένων. μαρτύρων ἀναγέγραπται τούτοις 
αὐτοῖς τοῖς ῥήμασιν. “ οἵ καὶ ἐπὶ τοσοῦτον ζηλωταὶ 
καὶ μιμηταὶ Χριστοῦ ἐγένοντο, ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ 
ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴ ἴσα θεῷ, 
ὥστε ἐν τοιαύτῃ δόξῃ ὑπάρχοντες καὶ οὐχ ἅπαξ 
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 ψϑυδα, Ραΐ ἴῃ οὐ οἶγτο]α ργοδὺ ουϊθῖ ορίαϊποά, θθοδιιβα 
γγ6 οου]α ποῦ θυσυ ἔπε Ὀοαΐδ5 ἴῃ {πὸ βαγίῃ, ἴου πὶρηξ 
αἰά ποῦ ἀνδῖ] 5 ἴον ἐηῖ5, ΠΟΥ αἰα ΤΠ Υ Ρδυβιιδᾶθ ΠΟΥ 
φηὐγθαῦν βῃδτηθ, θα ἴῃ ἜΥΘΥῪ ΨΥ ὑΠ6Υ νγαίοῃθά, ἃ5 
ὑβπουρῊ ὑπαν σγου]α τηαὶτα βοῖηθ σγοαὺ σαΐη, ἐπδὲ ἐμ6 
Ὀοαῖ65 5Που]α ποῦ ορέαίη θατ 18]. 

Εὐσίῆοὺ οὐ {πα 580: “ΤΗυΒ [Πη6 Ὀοασία5. οὗ ἐῃ8 
τηϑυῦγ 5, δίδου. Πμανίηρ θΈ θη Ἐχροβαεα ἂπᾶ ἰπϑυ]βα ἴῃ 
ΘΥΕΙῪ ὙΨΦΥ ἴον δἷχ ἀδυβ, δπα δἴδουνναγαβ Ὀυσπθα ἀπά 
ζαγπθα ἕο 4565, γγευα ϑιυνερὺ Ὀγ {π6 ψ]οκεα ἰηΐο ἐπα 
γτῖνεν ἈΠοπα πῃ οἢ ἤονγβ πθᾶὺ Ὀγ, ἐπαῦ ποὺ Ἔνθὴ ἃ 
τοῖο οἵ ἔπθιὰ ταϊρην 501] ἀρρθᾶῦ ἀροὸὴ ἐπα δδυίῃ. 
Απμα ἐπῖ5 ἔπον αΪ4 ἃ5 ἐπουρῇ ὑπο οου]ᾶ ΘΟΠΟΈΌΘΥ 
Οοα ἃπα ἕακθα ἀὐγᾶὺ ὑπεὶν γθοίγιῃ ἴῃ ΟΥΘ, 85 ὑπ Ὺ 
5814, “ἐπαῦ ἔπεν τρηῦ ποὺ ὄν Πᾶνα 8ΔΠΥ Πορβ οἵ 
τοϑυσγθοίίοη, ἐπγοιρὴ ὑγιιδύϊηρ ἴῃ ψῃΐοἢῃ πον Πᾶνα 
Ὀτουρηῦ ἴῃ βίγδηρα ἃ Πα ΠΟῪ ΟΥΒΠρ δπα ἀεδβρίβεα 
ἔδυτουβ, σοίηρ γον δπα ἢ ον ἴο ἀδαίῃ ; πον 
Ἰεῦ 5 566 1 ἔπεν ψ1}} τῖβα ἀραΐίπ, δᾶ 1 ἐπεῖν αοα "6 
8ΔῸ16 ἕο ΠΕΙ͂Ρ ἔπεα δηα ἴο ἕακε ὑπθὰ ουὐ οὗ οὔ 
Βδηα5.᾿᾿᾿ 

1. συοἢ ἐπίηρϑ Παρρεπαᾶ ἴο {Π6 ομυτομα5 οἵ ΟΠ υῖβὲ 
ὉΠΑ͂ΘΥ ἐΠ6 ΘΠΊΡΘΥΟΥ τηθη ]οπ66, 8Ππ6 ἔγτοτα ὑμθτὰ [Ὁ 15 
Ῥοβϑίθ]6 ἕο ἔουτη ἃ γδδβοόηδθ]8 οοποϊβίοῃ 85 ἴο ψγῆηδῦ 
γγὰ5 ἄοπθ ἴῃ ἐπα οὐποὺ Ῥγονίποθθ. [Ὁ 15. γουδῃ ΠΏ 116 
ἴο δἀᾶ οὐποὺ βἰαξειαθηΐβ ἴτοσὰ ὅῃ6 βαῖὴς ἀοουτησηΐ, 
ἰπ ΨΒΙΟΝ ἐπη6 σαϑηύθπθθθ δπα ἐπε Κίπαπϑββ οἵ {π8 
Τηδυ γΥβ ΔΙγθδαν τηθηϊοπθα ἤδγα ὈΘΘη βεὺ ον ἴῃ 
1686 γεΥῪ ψοτάβ. “᾿ΑΠα ΠΥ σδυτίθα 80 ἔδυ ὑπεῖτ 
Ζ68] ἀπά ἱταϊταϊίοη οὐ ΟΠ γῖϑῦ, “γῃο Ὀαϊηρ' ἱπ τΠ6 ἔουτη 
οἵ Οοά, ἐμπουρηῦ 1 ποῖ τορροῦΥ ἴο Ὀ6 δαια] ψ ἢ 
Οοά, ἐπαῦ ἔου 411 ἐπεῖν ρίουγ, δῃᾶ ὑμποιυρη ἐπαν πὰ 
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οὐδὲ δὶς ἀλλὰ πολλάκις μαρτυρήσαντες καὶ ἐκ 
θηρίων αὖθις ἀναληφθέντες καὶ τὰ καυτήρια καὶ 
τοὺς μώλωπας καὶ τὰ τραύματα ἔχοντες περι- 
κείμενα, οὔτ᾽ αὐτοὶ μάρτυρας ἑαυτοὺς ἀνεκήρυττον ; 
οὔτε μὴν ἡμῖν ἐπέτρεπον τούτῳ τῷ «ὀνόματι 
προσαγορεύειν αὐτούς, ἀλλ᾽ εἴ ποτέ τις ἡμῶν δι᾽ 
ἐπιστολῆς ἢ διὰ λόγου μάρτυρας αὐτοὺς προσεῖπεν, 
ἐπέπλησσον πικρῶς. ἡδέως γὰρ παρεχώρουν τὴν 3 

Βον. 8,1. τῆς μαρτυρίας προσηγορίαν τῷ Χριστῷ, τῷ πιστῷ 
Βδν. 1, ὅ καὶ ἀληθινῷ μάρτυρι καὶ πρωτοτόκῳ τῶν νεκρῶν 
Δοίβ 8, 15 καὶ ἀρχηγῷ τῆς ζωῆς τοῦ θεοῦ, καὶ ἐπεμιμνήσκον- 

τὸ τῶν ἐξεληλυθότων ἤδη “μαρτύρων καὶ ἔλεγον 
“ ἐκεῖνοι ἤδη μάρτυρες, οὗς ἐν τῇ ὁμολογίᾳ Χριστὸς 
ἠξίωσεν ἀναληφθῆναι, ἐπισφραγισάμενος͵, αὐτῶν 
διὰ τῆς ἐξόδου τὴν μαρτυρίαν, ἡμεῖς δὲ ὁμόλογοι 
μέτριοι καὶ ταπεινοί, καὶ μετὰ δακρύων παρ- 
εκάλουν τοὺς ἀδελφοὺς δεόμενοι ἵνα ἐκτενεῖς εὐχαὶ 
γίνωνται πρὸς τὸ τελειωθῆναι αὐτούς. καὶ τὴν 4 
μὲν δύναμιν τῆς μαρτυρίας ἔργῳ ἐπεδείκνυντο, 
πολλὴν παρρησίαν ἄγοντες πρὸς τὰ ἔθνη, καὶ τὴν 
εὐγένειαν διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ ἀφοβίας καὶ 
ἀτρομίας φανερὰν ἐποίουν, τὴν δὲ πρὸς τοὺς 
ἀδελφοὺς τῶν μαρτύρων προσηγορίαν παρῃτοῦντο, 
ἐμπεπλησμένοι φόβου θεοῦ. 

ἸΡοίουῦ,6 [Καὶ αὖθις μετὰ βραχέα φασίν" νὰ ἐταπείνουν ὄ 
ἑαυτοὺς ὑπὸ τὴν κραταιὰν χεῖρα, ὑφ᾽ ἧς ἱκανῶς 
νῦν εἰσιν ὑψωμένοι. τότε δὲ πᾶσι μὲν ἀπελογοῦντο, 
κατηγόρουν δὲ οὐδενός: ἔλυον ἅπαντας, ἐδέσμευον 

1 Οὐ ““νἱΐηθ655.᾽ ΤὍΤΠῈ ἐγαηβιαἰίοη οὗ 4}} 1 ϊ5 για: ΠῚ 
τοπαεγτοα αἰβῆου]ξ ὃν ἰῃς ἱπηροβϑι ἢ Πν . οὐ ἐγαπβίαἰϊπρ ἐπ6 
Οτοοὶς ψογᾷ μαρτύς Ὀν ἐπε βᾶτὴη6 ΕἸΠΡ 58} νγογὰ ἴῃ 41} ραββαρἜβ. 
ἐδ ΠΥ λ ΥΝΝ Πιὰ8 Ὀεοη δἀορίεα 50 δ 85 Ῥοββίθ]θ Ἀιιὲ ἔῃ 6 56η58 
οὗ “υιΐποϑϑ ̓ 1 τη πο τποτ ργεϑοπὲ ἐμδη ἰδ ἰ5 ἰη ἔῃ ἘΠΡΊ 58 
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ἐοϑυϊ δα ποὺ ὁποα οὐ ὑνίοα Βαϊ ταϑὴν ἐϊπηθβ, πα μα 
Ῥδθη δκθῃ θδοῖκ ἔγοια ὑπ6 θϑαβὶβ πα ψγεῦα οονευδα 
νὴ θυτη5 Δ πη 5οαὺβ ἃπα ψοιπάβ, ἔπ Ὺ ποι εν ρτὸ- 
οἰαϊτηθα ὑμοιλβοῖνοθ ἃ8 τ ϑΥΟΎΥ5, ΠΟΥ Δ]Πονγθα πι8. ἴο 
δάατοθβ ὑμθιη ΌῪ ἐπιῖ5 {{6. Βαυὺ 1 δνϑὺ δὴν οπα οἵ 
1.5 041164 ἐπϑῖὰ ταδυύγυϑ οἰ υ ἴῃ ἃ ᾿θζου οὐ 'π ΒρΈ θοῦ 
ἔμον τοθυκοα Πΐπιὶ 5ΠαΥΡΙγ. ΕῸΥ ὑΠ6ΥῪ ρβἸδαϊν οοη- 
οααεα {πὸ {{{16 οὗ τηαυύγγαουη ἕο ΟΠ γῖβὲ, ἐπα ἔα δ] 
δ στθ τανῦν ἀπ ἤγϑύτ-θουπ ἴτοτα ἴῃς ἀθδά δπᾶ 
δαΐπον οὗ ἐπε τε οὗ αοα. Απά ἐπδν τοτηϊπαθα τ οὗ 
ἐπ6 ταδυένυβ ὙΠῸ Πα ΔΙ ΕΔαῪ ΡῬαββθα αὐγᾶν, πὰ βαϊὰ 
ΣΦΉΘΥ ἅΥΘ ΔΙΛΕΔΑΥῪ ταᾶγῦγυβ, ὑγποτῃ ΟΠγὶϑὺ νουοῃβαῖθα 
ἴο 6 ἰδκεπ ὑρ δ ὑμεὶν οοηξδϑθίοη, πα 568]6α ἐποὶν 
υγὶπθ85. ΟΥ̓ ὑποῖν ἀδραγΐασα, θὰ γα δύ Ἰον]ν δηὰ 

᾿Ξ Βυγλθ]Ὲ. οοηξεββουβ. Σ Απμά ὑμοὺ Ὀεβουρῃὺ ἐπε 
Ῥγοίδγεη τὶ ἐδατθ, Ὀερρίηρ ὑμαὺ δαυπθϑὺ ῬΥΔΥΘΥΒ 
τηϊρηῦ θῈ τηδάβ ἔον. ἐπεὶγ οοπβθογδίίϊοη. 6 ῬΟΥΘΥ 
οὗ ταδυύγγάομα ἐπον δούθα!!ν 5πονθα, Πανίηρ ρογοδΐ 
Ῥοϊάπεββ ἑονγατάς ἐῃς μεαΐμεϑη, δπα ὑμδὺ τηδαβ ρ]αΐῃ 
ἐπιοῖν ΠΟΡ]Θπθ55 ΕΥ Θπάσγαηος δπα ΔΌΒΘΠοα οἵ ἔβδυ οὐ 
εἰτηϊατον ; θαΐ ὅπ6 {1116 οὗ ταδυΐγυ ἔπ Ὺ σϑίαβθα ἤΠΌτα 

ἔμπα Ὀγθίθγεη, ἔου ἔμοὺ μετα ΠΠ16α ἢ τπῸ ἔδαν οὗ 

π σδα," 
Α πὸ||6 ξαγέμεν οα ἘΠΕ 58Υ: ᾿ΤΠΘΥ Βυτηθ]δα 

ἐποιηβοῖνεβ ὑπᾶδυ {πῸ τηϊρην Πᾶπα δπα ὈΥ ἰὑ ὑῃδῪ 
Πᾶνε ποὺ θδ θη ρυθϑῖν δχαϊθα. Αὖὐ ὑπαῖ ὑΐτηθ ὉΠ 6 Ὺ 
τηδᾶς ἀεοίεπος [Ὁ 411 τηθη, δρδίηδῦ ποπθ αἸα {Π6 Ὺ 

᾿Ῥυΐηρ' δοοιιϑαύίοι ; ὑπ6 Ὺ γϑ]θαβθα 41} ἀπὰ Ρομππηᾷ ΠΟΗ6 :; 

ψοτα, ἴον ἐποιρἢ 1᾿ 15 τπιϑθα ἴῃ ἃ ΤΟ ΟΥ̓ 1655 ἰθομηἶσα] 56η86, 
ἴξ ἄοεβ ποΐ 85 γεΐ πρὶν ἀδαίῃ. 

2 ΤῊΘ 56η56 τητιδὲ Ὀ6 85 ρἵνεη ἀρονε, θὲ ἐπα ατσθεῖκ ψογὰ 
ἄοεϑ ποῖ ἄρρεᾶγ ἰο θὲ υι8εα ἴῃ ἐπῖβ β6επ56. [1 15. οουτθοίβα 
ἴῃ ἰαΐου τηδηιβοῦρίβ ἰο ὁμολογηταί. ϑοῃννατί ἐπῖπκΚϑ ἐμαὶ 
1 ἴθ ἃ Ῥυϊμηϊεῖνε ΕΥΤΟΥ [ῸΣ ὁμολογο[ῦντες ἔτ]ι, ἀπά πα ]απά 
βιρρεβίεα ὁμόδουλοι. 
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ἘΠΘΈΕΒΙΤΙΒ 

δὲ οὐδένα: καὶ ὑπὲρ τῶν τὰ δεινὰ διατιθέντων 
ηὔχοντο, “καθάπερ Στέφανος ὁ τέλειος μάρτυς 
έ κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην. 
εἰ δ᾽ ὑπὲρ τῶν λιθαζόντων ἐδέετο, πόσῳ μᾶλλον 
ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν. 
Καὶ αὖθίς φασι μεθ᾽ ἕτερα" “οὗτος γὰρ καὶ 6 

μέγιστος αὐτοῖς πρὸς αὐτὸν ὁ πόλεμος ἐγένετο 
διὰ τὸ γνήσιον τῆς ἀγάπης, ἵνα ἀποπνιχθεὶς ὁ θὴρ 
οὗς πρότερον ᾧετο καταπεπωκέναι, ζῶντας ἐξεμέσῃ. 
οὐ γὰρ ἔλαβον καύχημα κατὰ τῶν πεπτωκότων, 
ἀλλ᾽ ἐν οἷς ἐπλεόναζον αὐτοί, τοῦτο τοῖς ἐνδεε- 
στέροις ἐπήρκουν μητρικὰ σπλάγχνα ἔχοντες, καὶ 
πολλὰ περὶ αὐτῶν ἐκχέοντες δάκρυα πρὸς τὸν 
πατέρα, ζωὴν ἠἡτήσαντο, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς" ἣν Ἱ 
καὶ συνεμερίσαντο τοῖς πλησίον, κατὰ πάντα 
νικηφόροι πρὸς θεὸν ἀπελθόντες. εἰρήνην ἀγα- 
πήσαντες ἀεὶ καὶ εἰρήνην ἡμῖν παρεγγυήσαντες, 
μετ᾽ εἰρήνης ἐχώρησαν πρὸς θεόν, μ μὴ καταλιπόντες 
πόνον τῇ μητρὶ μηδὲ στάσιν καὶ πόλεμον. τοῖς 
ἀδελφοῖς ἀλλὰ χαρὰν καὶ εἰρήνην καὶ ὁμόνοιαν 
καὶ ,ἀγάπην.᾽ ταῦτα καὶ περὶ τῆς τῶν μακαρίων 8 
ἐκείνων πρὸς τοὺς παραπεπτωκότας τῶν ἀδελφῶν 
στοργῆς ὠφελίμως προκείσθω τῆς ἀπανθρώπου 
καὶ ἀνηλεοῦς ἕνεκα διαθέσεως τῶν μετὰ ταῦτα 
ἀφειδῶς τοῖς Χριστοῦ μέλεσιν προσενηνεγμένων. 

ΠΙ. ἫἩ δ᾽ αὐτὴ τῶν ,»προειρημένων μαρτύρων 1 
γραφὴ καὶ ἄλλην τινὰ μνήμης ἀξίαν ἑ ἱστορίαν περι- 
έχει, ἣν καὶ οὐδεὶς ἂν γένοιτο φθόνος μὴ οὐχὶ τῶν 

: ΤῊς “Ῥοαβὲ ἡ 15. ἐῆθ δον], απὰ ἔῆοθα ψο πα μαᾶ 
Βυγ ]Π]ονγοα τὸ ἔποθθ γηο Πα αἱ ἢγδὲ τεοδηϊθα : μα μορδ οὗ 
16 σοηἤ ββουβ νὰ5 ἴο τοραῖη ὈΔΟΚΒΙ]Θ 5. ἃ πα 50 ΤΟ 6 ἐἤθτη 
ἔγοσῃ ἐπ [6 ν1}}5 πιᾶνν. 3 Τηδέ ἰ5, ἔμ Ομύτοῃ. 
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ἘΘΟΙΕΒΘΙΑΘΤΊΙΟΑΙ, ἨΙΘΤΟΒΥ, Υ. τι. 5--τὴι. 1 

Δα πον ργαγθα ἴον ἔῃοβα ψγῆο πᾶ ἱπηϊοϊθα ἐογίαγο, 
Ἔνθ ἃ5 αἸα Βύθρῃθῃ, ἐπ6 ρευξεοὶ τηδυῦγυ, ἡ ΤΟΥ, ἸΔΥ 

ποῦ ἐΠ15 βίη ἕο ἐμπὶν ὁπαυρο. Απᾶ 1 Πα ρυαγεᾶ ἔὸν 
ἔῆοβα γγῆο ὑγεσα βἰοηϊηρ' Ηΐτη, ἢονν τας ἢ τηογα [ῸΥ ἐπα 
Ὀγαίῆγεη ἢ 
Απα δρδίῃ ἴδον οὔπον ἀθξδῖ]5, ἐπ ον 5δν : “ΕὸΥ ἐμεῖς 

ϑυθαίεϑθὺ οοπίθϑῦ, ἐπγουρὴ ἐῃπῈ σθπυΠ6Π 655 οὐ ἐμεῖς 
Ἰονε, νγὰβ. ἐῃῖβ, ἐπαὺ ἐπε θϑαϑὲ 1 5ῃου]Ἱᾶ θὲ οποϊκοθᾶ ἰπΐο 

Πγονν Πρ αΡ Αἰῖνα ἔΠοβ6 γῃοτω ἢ Πδα αὖ ἢγϑὺ ἐπουρῃὶ 
ἕο Πᾶν βυγδ!]οννεα ἄονγη. ΕἘῸν ἔμεν ἀϊ4 ποῖ Βοδβὲ 
ΟΥ̓ΘΡ ἐπ6 {41|16δὲ, Ῥὰαΐ ἔἴτοτη ἐπεὶ ον ἀρθυαηάδποο 
ΒΌΡΡΙΙΘα ὙἹῈἢ ἃ τηούῃ θυ 5 Ιονα ἐποβα ἐμαὶ πϑοϑᾶβα, 
8: α Βηθααϊπρ' Δ ΠΥ ἔθαυβ ἔου ἐπι ἔο ἐπε Ἐδίμου, 
ὅπου ῥγαγεα ἔου 11ξδ, ἀπᾶ ἢθ ρανε 16 ἕο ἔμϑηι, δπᾶ 
ἔμου αἰνιαεα ἰδ διιοηρ ἐμαὶ ποὶρηθουτβ, δηᾶ ἐμ θη 
αἀδραγίβα ἐο αο4, μανίηρ' ἴῃ 811 ἐΠΐπρβ οαγτὶ δα οἵ {πε 
νἱοΐουγ. ἸΘῪ νοῦ Ἰονθα ρεδοα; ρϑϑοβ ἐῃ6Ὲὺ δομι- 
Το Π6α ἕο τ; 864 ὙΠ ρϑᾶοα ἐῃον ἀδρανίεα ἕο 
6οα ; ἴον ἐπεῖν πποῖμον 5 ἐμ ν ον Ῥεμϊ πα πὸ βούτον, 

δηα ἔον ὑπ Ὀγείμγθη πὸ βἐυἕβ ἃπα νγᾶγ, θαΐ ρ]ουυ, 
Ῥθδοθ, φοποογά, πα Ἰἰονα." [1,6 ἐπῖ8 ργοβέδθ]ς ὃχ- 
ἐγαοῦ βυΐῆοθ οοποουπίηρ ῃ6 ἴονε οἵ ποβε Ὀ]εβθθα 
ΟΠ65 ἴοῪ ἐπεῖν Ὀγείῃγθη ψγηοῸ Π8α Ὰ]16ῃ, ἔῸγ ἐπ 58 Κθ 
ΟΥ̓ Π6 ἱπῃυτηδη δηα τη 1655 αἀἰβροβίἐίοιη οὐ ἐμοβθ 
ὙΠΟ ἴδει. ὅΠ686 Ὄνθηΐβ δοῖθα ΠΒρΑΥΪ ΠΡ ἴο ἐῃα 
ΤΟΙ 6Υ5 οἵ ΟΠ γϑυ.ὃ 

ΠΙ|Ι. Τῆς βαῖὴβ ἀοουμηδηΐ οὗ ἐπα δἰογεπηθη οπϑᾶ 
τηδυΐγΥβ οοηΐαίηθβ 4150 8δποῦμου βίου ψουΐῃγ οὗ 
ΤΩΘΙΠΟΙΎ, 8ηα ὩΟΩ6 οου]ὰ συυᾶρα οὐν Ὀυϊηρίπρ' 16 ἴο 

3. ἘΠΒΘ ἢ 5. ννβηθβ ἰο δἰηρῃαβῖζα ἐπε ομαυιέν οὐὨἨ ἔπδβαὲ 
τηδῦΐντβ ἰονγαγαβ ὈΘΟΚΒ]]ΘΥΒ 1η σοηΐγαβὲ ἐο ἐπα Παγάπμθ88 οὗ 
5011 οἵἨ 5. οὐσῃ ΘΟΠἰθιρΡογ 1685, ποθ ]ν μα Τ)οπα δὶ πὰ 
Νονεδίϊδηϑβ. 
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ἘΠΒΕΈΒΙΙΙΒ 

ἐντευξομένων εἰς γνῶσιν προθεῖναι" ἔχει δὲ οὕτως. 
᾿Αλκιβιάδου. γάρ τινος ἐξ αὐτῶν πάνυ αὐχμηρὸν. 
βιοῦντος βίον καὶ μηδενὸς ὅλως τὸ πρότερον 
μεταλαμβάνοντος, ἀλλ᾽ ἢ ἄρτῳ μόνῳ καὶ ὕδατι 
χρωμένου πειρωμένου τε καὶ ἐν τῇ εἱρκτῇ οὕτω 
διάγειν, ᾿Αττάλῳ μετὰ τὸν πρῶτον ἀγῶνα ὃν ἐν 
τῷ ἀμφιθεάτρῳ ἤ ἤνυσεν, ἀπεκαλύφθη ὅ ὅτι μὴ καλῶς 
ποιοίη ὁ ᾿Αλκιβιάδης μὴ χρώμενος τοῖς κτίσμασι 
τοῦ θεοῦ καὶ ἄλλοις τύπον σκανδάλου ὑπολειπόμε- 
νος. πεισθεὶς δὲ ὁ ᾿Αλκιβιάδης πάντων ἀνέδην. 
μετελάμβανεν καὶ ηὐχαρίστει τῷ θεῷ: οὐ γὰρ 
ἀνεπίσκεπτοι χάριτος θεοῦ ἦσαν, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ 
ἅγιον ἦν σύμβουλον αὐτοῖς. καὶ ταῦτα μὲν ὡδὲ 
ἐχέτω. 
Τῶν δ᾽ ἀμφὶ τὸν Μοντανὸν καὶ ᾿Αλκιβιάδην καὶ. 

Θεόδοτον περὶ τὴν Φρυγίαν ἄρτι τότε πρῶτον τὴν 
περὶ τοῦ προφητεύειν ὑπόληψιν παρὰ πολλοῖς 
ἐκφερομένων (πλεῖσται γὰρ οὖν καὶ ἄλλαι παρα- 
δοξοποιίαι τοῦ θείου χαρίσματος εἰς ἔτι τότε 
κατὰ διαφόρους ἐκκλησίας ἐκτελούμεναι πίστιν 
παρὰ πολλοῖς τοῦ κἀκείνους προφητεύειν παρεῖχον) 
καὶ δὴ διαφωνίας ὑπαρχούσης περὶ τῶν δεδηλω- 
μένων, αὖθις οἱ κατὰ. τὴν Γαλλίαν ἀδελφοὶ τὴν 
ἰδίαν κρίσιν καὶ περὶ τούτων εὐλαβῆ καὶ ὀρθο- 
δοξοτάτην ὑποτάττουσιν, ἐκθέμενοι καὶ τῶν παρ᾽ 
αὐτοῖς τελειωθέντων μαρτύρων διαφόρους ἐπι- 
στολάς, ἃς ἐν δεσμοῖς ἔτι ὑπάρχοντες τοῖς ἐπ᾽ 
᾿Ασίας καὶ Φρυγίας ἀδελφοῖς διεχάραξαν, οὐ μὴν 
ἀλλὰ καὶ ᾿Ελευθέρῳ τῷ τότε Ῥωμαίων ἐπισκόπῳ, 
τῆς τῶν ἐκκλησιῶν εἰρήνης ἕνεκα πρεσβεύοντες. 
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ἘΘΟΙ ΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ἨΙΘΤΟΑΥ, Υ. πι. 1-4 

ἀπε Καονεθαρε οἵ ὑμοβα πο γα ρου ἕο 5ἐπαᾶγν. 
ἢ σὰμθ ὑπὰ8: ΤΠογΘ νγὰθ διθοηρ ἔμϑιη ἃ οουξδίη 
ΑἸοΙθαθθ, σγῆο νγὰβ Πνίηρ ἃ νΕΥῪ διβίεσγο ᾿ἰ6, δπα 

δὲ ἔγϑὺ νγαβ. ποὺ ραγίακίηρ οἵ δηγυμίηρ αὐ 4]1, θαΐ 
᾿ς ΠΒΘΩ͂ τηογο]ν Ὀγοδα ἃπα νγαΐθυ δηα νγὰ8 ὑγγίηρ ἕο 
ΟἾἶνε. ἔπ ὄνεη ἴῃ ἐπα 141]. Βαΐ 1Ὁ νγὰϑ τενεδὶβα ἕο 
Αὐΐδ]αβ ἴεν ἐπς ἢγβὺ οοηδεϑδὲ Ποἢ Πα ἀπάουνγεηΐ 
ἴπ ἐῃπ6 διηρηϊ δαῖτα ἐμαὶ ΑἸοϊ Ια 65. γα. ποὺ ἀοϊηρ' 
γ76}} ἴῃ ποὺ τηδκίηρ᾽ 56 οὗ {Π6 ογεαϊίοηβ οἵ αοά, πᾶ 
Οἰευίηρ᾽ Δπ ἜΘχϑηρ]6 οἵ οἴἴδησο 1 ἴο οὔμουβ. ΑἸ. δ 68 
γγὰ5. Ῥευβυδαδα δπα θεραῃ ἴο ραγίαϊα οἵ δνευυεΐηρ 
ὙΠ που γοϑίγαϊηῦ δα σανα ἐπαη5 ἕο σα : ἔογ ἔπδν 
Ὕγετα ποὺ σἱξμουῦ ΠΕΡ ἔγοση ὑπ ορυδοα οἵ ἀοα Ραυΐ 
{με Ηοὶγν ϑριυιδ νγὰβ ὑμῖν ΘΟ Π56}1ου. [1,6 {Πϊ5 βιοα 

τ ἔογ ἐΠϊ5 ροϊηΐ. 
ος Ψαθὺ δὲ ὑμβαῦ ἔταθ ἐῃε ραν οὗ Μομῃΐαπιβ ἂπά 
ΑἸοϊθαἀ65. ἀπα Τηθοαοῖιβ πὰ ῬΗνγρία θαρδη ἢγδὲ ἕο 
ΘΏΡΘΠΟΘΙ ΔΙΩΟΩΡ ΤΠΘΠΥ ἰποὶγ νίθγβ ΘΟΠΟΘΥΠΪΠρΡ' 
ῬΓΟΡΠΘΟΥ (ἔου ἐπε τὴν οὐμευ ΟΠ θυ] σπου κ5. οἵ 
6 ρσγδος οὗ Οοα σψῃΐο σου 50] θείπρ ψτουρὺ 
ἋΡ ἴο ἐπαὺ ἐἶπηθ ἴῃ αἴνει ομυτοθ65. ρῬγοάποβα ἐπα 
66 διηοπρ τηϑηυ ἐπαῦ ΠΕ Υ 4180 γα Θ Ῥσορ 8), 
854 ψΠδη αἰββαπβίοι. ἀύοβϑα δθοῦὺ ἐΠ6 ῬΘΥβοη5. τη 6 ῃ- 
ἐἰϊοπϑα ἐπα Ὀγείθγεπ ἴῃ δὰ] ἀρδίηῃ ἐουτηιηδέβα ἐπε ὶν 
οὐ πα ρετηθηΐ, ρίουβ ἀπα τηοβὺ οὐ ποῦοχ, ΘΟ που ΪΠρ' 
ἔθη, βα]οἰπίπρ ναγίοιιβ Ἰθ δειβ τόσα [Π6 "τη  ΥΥ5 
80 Πδᾷ Β6βη οοπβϑογαΐθα διηοηρ' ἔμ θη, ὙΠ οἢ θα ὕευβ 
ψΕ1]Π6 ὑΠῸΥ σοῦ 501} ἴπ ρυΐβοι ΠΥ ἢδα οοτηροβθά 
ἔου ἐπε Ὀγείβγοη ἴῃ Αϑία δἀπα Ῥηνγρίῖα, πα 4150 ἔου 
ἘΠΘυΐμοτθ, τ Ὸ γὰ5 ἐμεη Ρίϑμορ οὗ ἐμε Βοιηδῃβ, 
Δ 50 Π6ὺ ὑγοῦ6 δια θαβϑδουβ ἔῸΥ τη6 βᾶκθ οἵ ἐῃθ 
Ῥβϑδοα οἵ ἔπε οῃυγοῃαβ. Ξ 

1 Αἢ “ ὀχϑιηρῖς οἵ οβεπος᾽᾽ Ὀεσάαιιβα. ἃ τηϊρὴξ βθθῖὴ ἰὸ 
δαρροτὶ ἐπ6 Πογείϊοαὶ ἀοοίγίπα ὑπαὶ πηαϊξθι 1 ον 1}, ἃ8. ΒΟΙῚΘ 
(ὐποπέϊοβ τηδϊηϊαϊηθα. 

44. 



πον. 1,9 

ἘΌΘΕΒΙΤΙΒ 

ΙΝ. Οἱ δ᾽ αὐτοὶ μάρτυρες! καὶ τὸν Εἰρηναῖον, πρεσ-] 
βύτερον ἤδη τότ᾽ ὄντα τῆς ἐν Λουγδούνῳ παροικίας, 
τῷ δηλωθέντι κατὰ Ῥώμην. ἐπισκόπῳ συνίστων, 
πλεῖστα τῷ ἀνδρὶ μαρτυροῦντες, ὡς αἱ τοῦτον 
ἔχουσαι τὸν τρόπον δηλοῦσι φωναί" ᾿ ̓  χαίρειν ἐν 
θεῷ σε πάλιν εὐχόμεθα καὶ ἀεί, πάτερ ᾿Ελεύθερε. 
ταῦτά σοι τὰ γράμματα προετρεψάμεθα τὸν 
ἀδελφὸν ἡ ἡμῶν καὶ κοινωνὸν Εἰρηναῖον διακομίσαι, 
καὶ παρακαλοῦμεν. ἔχειν σε αὐτὸν ἐν παραθέσει, 
ζηλωτὴν ὄντα τῆς διαθήκης Χριστοῦ. εἰ γὰρ 
ἤδειμεν τόπον τινὶ δικαιοσύνην. περιποιεῖσθαι, ὡς 
πρεσβύτερον ἐκκλησίας, ὅπερ ἐστὶν ἐπ᾽ αὐτῷ, ἐν 
πρώτοις ἂν παρεθέμεθα.᾽" 

Τί δεῖ καταλέγειν τὸν ἐν τῇ δηλωθείσῃ γραφῇ 
τῶν μαρτύρων κατάλογον, ἰδίᾳ μὲν τῶν ἀποτ ἥσει 
κεφαλῆς τετελειωμένων, ἰδίᾳ δὲ τῶν θηρσὶν εἰς 
βορὰν παραβεβλημένων, καὶ αὖθις τῶν ἐπὶ τῆς 
εἱρκτῆς κεκοιμημένων, τόν τέ ἀριθμὸν τῶν εἰς 
ἔτι τότε περιόντων ὁμολογητῶν; ὅτῳ γὰρ φίλον, 
καὶ ταῦτα ῥάδιον πληρέστατα διαγνῶναι. μετὰ 
χεῖρας ἀναλαβόντι τὸ σύγγραμμα, ὃ καὶ αὐτὸ τῇ 
τῶν μαρτύρων συναγωγῇ πρὸς ἡμῶν, ὡς γοῦν 
ἔφην, κατείλεκται. ἀλλὰ τὰ μὲν ἐπ᾽ ᾿Αντωνίνου 
τοιαῦτα. 

Υ. Τούτου δὴ ἀδελφὸν Μάρκον Αὐρήλιον Καίσαρα 
λόγος ἔχει Τ' ερμανοῖς καὶ Σαρμάταις ἀντιπαρα- 
ταττόμενον μάχῃ, δίψει πιεζομένης αὐτοῦ τῆς 
στρατιᾶς, ἐν ἀμηχανίᾳ γενέσθαι" τοὺς δ᾽ ἐπὶ τῆς 
Μελιτηνῆς οὕτω καλουμένης λεγεῶνος στρατιώτας 
διὰ πίστεως ἐξ ἐκείνου καὶ εἰς δεῦρο συνεστώσης 
ἐν τῇ “πρὸς τοὺς πολεμίους παρατάξει γόνυ θέντας 
ἐπὶ γῆν κατὰ τὸ οἰκεῖον ἡμῖν τῶν εὐχῶν ἔθος ἐπὶ 
4.44. 
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ἘΘΟΙΦΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΆΒΥ, ν. τιν. 1--ν. 1 

ΙΝ. Ἰτομᾶθαβ 8150, 0 νγὰβ αὖ ὑπαὺ {ϊτηα δἰτοδαν 
8ι Ῥγοδργίεν οἵ {η6 αἴοοοβθ αὖ Τγοπβ, ὑΠ86 β81ὴ6 
Τ ΔΓ γΥ5. ΘΟΙητηΘη46 4 ἴο ἐπα δου - τη θα ]οπ θα ὈΙΒΠΟῸΡ 
οἵ Ἀοτηθ, ἀπ σάνε Ὠΐτπα τπμοἢ ρσοοα ἐδβεϊ ΠΟΥ, ἃ5 
5 5Βῆονγῃ ΟΥ̓ νγογᾶβ ἕο ἐῃ6 [Ὁ] ονίπρ εἴδοῦ : “πος 
ΤΟΤΕ δηα ἀἴνγαγβ, Εδίμον Ε]Ἰθαύμοσιιβ, γα 88 γοὰ 
ϑυθοεπρ' ἴῃ ἀοα. γε Πᾶνα δβϑκβα οὔσ Ὀγοῦποὺ δπα 
οοΙηρδηΐοῃ, [στο πϑθαβ, ἕο ᾿υΐηρ' {Π15 Ἰθξου ἕο γοῖ πα 
ψε θερ' γοῖι ἴο ΒοΙ]α Πίΐτα ἴῃ δϑίθομμ, ἔου Π6 15. Ζβϑ]ο5 
γ᾽ πε οονεπαπΐ οὗ ΟΠ γῖϑῦ. ἘῸΣ δᾶ νὰ Κπονπ ἐμαὶ 
ΤῊ. οδ ἢ ΘΟΠοΥ σὶρ θοῦϑη 655 ΟἹ. ΔΏγΟΠΘ, γγ6 5Πο00]α 
βυϑὺ οἵ 411 ἤανε γδοουηγηθπαδα Πΐτη ἃ5 θεΐηρ' ἃ ῬΥ συ ἕο υ 
οὗ ἐῃς σματοι, ἔου ἐπα 15. ἢ15 ῥοβι οη.᾿ἢ 

γηδαῦ πεεα 15 ἔῆευε ἴο ἐγδηβοῦῖθα ῃ6 ᾿ἰδὺ οἵ 1πΠ6 
τη 5 ἴθ ὑπ6 ἀρονε τηθηϊοπθα ἀοοσυτηθηΐ, βουὴ 6 
οοπδθογαύθεα Ὀγ θεμδδαϊηρ,, βουηα οαϑὲ ουὖ ἴο 6 δαΐβθη 
Ὀγ ἐπε ψ Πα Ὀδαβίβ, οὐμουβ ὙΠῸ 6]] 8516 6} 'π ἐπ 141}, 

᾿δηα {π6 πυσάθοὺ οὗ ἐπθ οοπἤθϑβϑουβ ΒΟ 5.1} δὰτ- ἡ 
νἱνεα δ ἐπαὺ ἔτη ἢ ΕῸΥ ΠΟΘΥΟΥ Ὑν 8165 οδὴ ΘαΒν 
τεδᾷ ἐπε {1} δοοουηὺ ὈΥ ἐακίηρ' {Π6 ἀδβου ρου ννῃοἢ 
μδὰ5 Ῥθϑη ἱποϊαθα ἴῃ οὐχ οοἸ]]δοὐϊοη οὗ τηδυέγυβ,, ἃ5 
1 5ε4 θεΐοσθ. ϑιοῃ ψρεσα ὑπ δνεηῦβ  ῃίοἢ Παρρεπϑά 
ὉΠἅάΘΙ ΑΠπἰοηΪ Π115. 
τ, ΤΕ ῖβ βαϊᾷ ἐπδὲ γπδη Πΐθ Ὀσούποσ, Μϑγοιβ Αὐτο]ῖα5 
Οδεβαῦ, νγγὰβ δβηραρίηρ ἱπ αὐ]6 ἢ ὑΠ6 (ὐδυτηδηβ 
88 ϑαιτηδίίδηβ, μ6 νὰ ἰὴ αἰ ΠΟ] 165, θθοδιβθ Π5 
ΔΥΤΩΥ͂ νγὰ5 ΟΡ ΥΘΘΘΘα ὈΥ ἐπῖγϑῦ ἢ Ραΐ ὑΠπ 5βο]αθυβ οὗ 
ἐῃς Ἰερίοη νυ ἢ 15. οα]Π]64 ἴον Μο]ῦθπθ,; Κποὶῦ οα 
{με ρυουπα δοοογαϊηρ ἕο οὐσ οὐ Οβίοτη οἵ ῬΥΔΥΘΥ, 
ἴῃ ὅπ ἔα ἢ πο ἢ 85 σαβίαϊπθα ἔθη ἔγόοτα ὑμπδὺ ἐϊπη 6 
ἐο ἐπιὶβ ἰπ ἐπεὶν οοη οϑὺβ ἢ ἐπαὶν Θπθυηΐθβ, δηα ἐαση θα 

1 866 [πἰτοαποίΐοη, ΡὈ. χχὶϊϊ. 
2. Με]ϊΐζθπα 5 ἰῃ βαβίεση (δρραοοία. 
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ἘΠΒΈΒΙΠΒ 

τὰς πρὸς τὸν θεὸν ἱκεσίας τραπέσθαι, παραδόξου 2 
δὲ τοῖς πολεμίοις τοῦ “τοιούτου δὴ θεάματος 
φανέντος, ἄλλο τι λόγος ἔ ἔχει παραδοξότερον ἐπι- 
καταλαβεῖν αὐτίκα, σκηπτὸν μὲν εἰς φυγὴν καὶ 
ἀπώλειαν συνελαύνοντα, τοὺς πολεμίους, ὄμβρον δὲ 
ἐπὶ τὴν τῶν τὸ θεῖον παρακεκληκότων στρατιάν, 
πᾶσαν αὐτὴν ἐκ τοῦ δίψους μέλλουσαν ὅσον οὔπω 
διαφθείρεσθαι ἀνακτώμενον. 
ΠΡῸΣ ἱστορία φέρεται μὲν καὶ παρὰ τοῖς πόρρω 8 

Τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς λόγου συγγραφεῦσιν οἷς μέλον 
γέγονεν τῆς κατὰ τοὺς δηλουμένους γραφῆς, 
δεδήλωται δὲ καὶ πρὸς τῶν ἡμετέρων. ἀλλὰ τοῖς 
μὲν ἔξωθεν ὗ ἱστορικοῖς, ἅτε τῆς πίστεως ἀνοικείοις, 
τέθειται μὲν τὸ παράδοξον, οὐ μὴν καὶ ταῖς τῶν 
ἡμετέρων εὐχαῖς τοῦθ᾽ ὡμολογήθη γεγονέναι" τοῖς 
δέ γε ἡμετέροις, ἅτε ἀληθείας φίλοις, ἁπλῷ καὶ 
ἀκακοήθει τρόπῳ τὸ πραχθὲν παραδέδοται. τού- 
των δ᾽ ἂν εἴη καὶ ᾿Απολινάριος, ἐξ ἐκείνου φήσας 
τὴν δι᾽ εὐχῆς τὸ παράδοξον πεποιηκυῖαν λεγεῶνα 
οἰκείαν τῷ γεγονότι πρὸς τοῦ βασιλέως εἰληφέναι 
προσηγορίαν, κεραυνοβόλον τῇ “Ρωμαίων ἐπι- 
κληθεῖσαν φωνῇ. μάρτυς δὲ τούτων γένοιτ᾽ ἂν ὅ 
ἀξιόχρεως ὁ Τερτυλλιανός, τὴν Ῥωμαϊκὴν. τῇ 
συγκλήτῳ προσφωνήσας ὑπὲρ τῆς πίστεως ἀπο- 
λογίαν, ἧς καὶ πρόσθεν ἐμνημονεύσαμεν, τήν τε 
ἱστορίαν βεβαιῶν σὺν ἀποδείξει μείζονι καὶ ἐναρ- 

Του! γεστέρᾳ" γράφει δ᾽ οὖν καὶ αὐτός, λέγων Μάρκου ὁ 
Αρο.δὃ χρῇ συνετωτάτου βασιλέως ἐπιστολὰς εἰς ἔτι νῦν 

φέρεσθαι ἐν αἷς αὐτὸς μαρτυρεῖ ἐν Ττερμανίᾳ 

1 ἨὈΐο (αββίπιϑ, Ιχχὶ, 8, γγῆο δβουῖθοβ ἴπ6. τηΐγαοὶα ἴο ἐπ 
Ερυρίίδη τπᾶρὶοΐδη, Αὐπαρῃΐβ. Οδρί το! ηπι5 πὶ ἰῃς ἴὸ οὗ 
Μαγοιι5 Αγ ἴπι5 βου ῖθ65 ἴξ ἕο {Π6 σάν οῦ οὗ ἐπ διαροσου, ἀπά 
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ἘΘΟΙΜΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΆΒΥ, ν. ν. 2-6 

ἤονγαγαβ Βυρρ] οα ομβ ἰο αοα. Νον ἐποιρὴ ἐπΠ15 Κὶπᾶ 
οἵ βρβοῦβοϊε ββειηβδά βἔγδηρθ ἕο ἐπ Ἔπϑῖην, {Π6 βίου 
θοε5. ὑπαὺ ἃποῦμου 5.1] τηοσα τηϑυνθ]]οῖ8 ον Ο 6 
ἵμθῖη αὖ οποθ, ἴον. Ἰίρῃξπίπο ἄγονα π6 ΘΠΘΙΩΥ ἴο 
Πρ ἀπα ἀσβιγπούίοι, ἃπα ἃ 5ῃονγει ἔα] ηρ ὁπ 1Π6 
ΘΙΤΩΥ ὙΠΟ Πα ρῥγαγεα ἰο Ὁοά, γεγο ῃθα ἐῃοῖα 
8} ψῃθη {ΠῈΥ σεῦ οἢ ἐπε ροϊηὐ οἵ ἀδϑίγιοϊοη 
ἔγοτα ἐηἰγϑῦ. 
ΤΠ βἴουυ ἰ5 Ῥούῃ ἰο]α διηοηρ Ὑυδοιβ ΠΟ ΔΓῸ 

ξογεῖρη ἕο οὐσ [αἰ ἢ ηο ἢᾶγα ἀπάουΐακεη ἰο τυῖξα 
οὗ {6 {ποθ οὗ πΠ6 ἀονε τηθη οηθα διηρθυουβ, δηᾶ 
Πδ5 50 θ6ϑθὴ γϑοογυα θα ὃγ ΟΠ υϊϑείαπβ. Βγ ἐπε μδαύῃθῃ 
ὙΥῚΓ6Υ85, ᾿Π ΒΤΩ ΠΟ ἃ5 ΤΠΘΥ 6 6 ΒΕ ΥΔΏΡΟΥΒ ἴο {π6 ΓΙ ἢ, 
{6 τηΐσγϑοϊα 15 το]αιεα, αὶ 1 γα ποὺ οοηΐεϑθθα ἐπαῦ 
10 Βαρρεπϑα ἐῃγουρὴ ὑπΠ6 Ῥγδυεῖβ οἵ ἐπε ΟΠ β ΐδηβ ; 

Ραυΐ ἴῃ οἷ οὐ ΨΥ ΘΥΒ, ᾿ΠαβτηΠΟἢ 85 ΠΟΥ γα {Π6 
ἐρΙοπἀ5 οἵ ἐγσαθῃ, νμδὺ Παρρεπθα μδ5 Ρβεη ἀδβου θα 

ἴῃ ἃ 5ΠῈ0|6 8πα Πδυγη]θθ5. ἔαβῃϊοη. Ατηοηρ {Π6586 
νου ]α "6 δἰδὸ Αρο τ ηδυῖτβ, γΠ0 5ἰαίαθβ ὑπαὺ δου ἐπὶ 
ὕτηθ Π6 Ἰαρίοθπ ἢ μαὰ ψτουρῃῦ {πΠ6 πηΐγδο]α 

 ΠγΟρΡ}) ῬΥΔΥΟΥ Πδα γϑοοϊνθα ἃ ἤᾶπλ6 ἔγουη ἐῃ6 διη- 
ῬΘΙΌΓ Δρριορυίαϊε ἴο ψνῃβαὺῦ ῃδᾶ Παρρεπμβᾶ, πα νγὰβ 
ο8116α ἴῃ 1,αὐίη 1Π6 “ὙΠΟ ΠαουηρῚ, δρίοη. 5 Τα υ υ Π δ η 
ἴθ αἷἰδο ἃ ψουσῃυ υἱῦπθβ5. Οὐ ἐπθθε ἐπίηρθ, ψῆῸ ἴπ 
δΔααγοϑϑίηρ ἴῃ 1, δἰ δὴ ΔΡΟΪΟΡῪ ἴοΥ οὖν ἔα] ἢ ἴο {πῸ 
ϑεηδΐθ, ψ ῃΐοῆ γα Πᾶνα ααοίεα αἰγοδᾶν, οοπῆντηθα 
πθ6 δἴουυ ψἱτ Τηοτα ἃπα οἰθασγευ ριοοῖ. [Ι͂ἢ ἢἰβ 
Υϊηρ Π6 βαγϑ ὑπαὺ Ἰούξευβ οἵ Μαγοῦβ, ὑῃ6 τηοϑὲ 
Ῥυυάοηῦ ΘΙ ΡΟυοΥ, ψγεῦθ 501] οχίδπί, ἴῃ νη ΐοῃ Πα 
ἐθϑυϊῆεϑ Πἰτηβο!  ἐπαῦ τ ῃ θη Πΐ5. δυταν τγὰ8 οα. ὕΠ6 ροϊπΐ 

ἐπα διροῦου Πἰπη56 1 οα ἢΐϊ5 οοΐηβ τεργθϑεηΐβ δ πρ τον 85 Πα] ηρ; 
ἐπα πάογθο δ ἀραϊηδὲ ἐῃ6 (ὐθυτηδη8. 

3 Βαυΐ ἔτοπι Πῖο (αββῖπιβ δηα ἔτοπὰ ἱπβουϊρίϊομβ, ἢ ψου]Ἱᾶ 
ΔΡΡϑδῦ ἐμαὶ ἐπε Ἰερίοη μα οογία! ΠΙῪ ἐΠ18 παππθ 'π ἐπε ἐϊπηα οὗ 
Νέετο, πα ΡΙΌΌΦΟΪΥ ἴῃ ἐμαὶ οἵ Απρπβίαϑ. 
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ΠΠ8ῃ, 8, 8. 8 

2 Τίπι, 4, 21 

ΕΌΒΕΒΙΟΒ 

΄. 5 ,ὔ ’ Ε] “ Α ᾿ 

ὕδατος ἀπορίᾳ μέλλοντα αὐτοῦ τὸν στρατὸν 
διαφθείρεσθαι ταῖς τῶν Χριστιανῶν εὐχαῖς σε- 

“ “ 5 “-“ 

σῶσθαι, τοῦτον δέ φησιν καὶ θάνατον ἀπειλῆσαι 
τοῖς κατηγορεῖν ἡμῶν ἐπιχειροῦσιν: οἷς ὃ δηλωθεὶς 
ἀνὴρ καὶ ταῦτα προσεπιλέγει" “᾿ ποταποὶ οὖν οἱ 
νόμοι οὗτοι, οὗς καθ᾽ ἡμῶν μόνων ἕπονται ἀσεβεῖς 
ΝΜ ᾽ ,ὔ Δ » Ε] ᾿Ὶ 3 ΄ ἄδικοι ὠμοί; οὗς οὔτε Οὐεσπασιανὸς ἐφύλαξεν, 

“. Α 2 

καίτοι γε ᾿Ιουδαίους νικήσας, οὗς Τραϊανὸς ἐκ 
,ὔ ᾽ λύ ᾽ “ θ "ἢ μέρους ἐξουθένησεν, κωλύων ἐκζητεῖσθαι Χρι- 

. 

στιανούς, οὗς οὔτε ᾿Αδριανός, καίτοι γε πάντα τὰ 
περίεργα πολυπραγμονῶν, οὔτε ὁ Ἐὐσεβὴς ἐπι- 

" ᾽ δ ᾽) 3 Ν “- Α -“ 

κληθεὶς ἐπεκύρωσεν.᾽᾿ ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὅπῃ τις 
52 ἢ ᾽ὔ ’ Ε] ε “-“ δ: ον Ἁ “ 

ἐθέλοι, τιθέσθω: μετίωμεν δ᾽ ἡμεῖς ἐπὶ τὴν τῶν 
ἑξῆς ἀκολουθίαν. 

ΠΠοθεινοῦ δὴ ἐφ᾽ ὅλοις τῆς ζωῆς ἔτεσιν ἐνενήκοντα 
σὺν τοῖς ἐπὶ Ταλλίας μαρτυρήσασιν τελειωθέντος, 

“- “-“ ᾿ 

Εἰρηναῖος τῆς κατὰ Λούγδουνον ἧς ὁ ἸΠοθεινὸς 
ἡγεῖτο παροικίας τὴν ἐπισκοπὴν διαδέχεται: ΠΠολυ- 
κάρπου δὲ τοῦτον ἀκουστὴν γενέσθαι κατὰ τὴν 
νέαν ἐμανθάνομεν ἡλικίαν. οὗτος τῶν ἐπὶ Ῥώμης 
τὴν διαδοχὴν ἐπισκόπων ἐν τρίτῃ συντάξει τῶν 
πρὸς τὰς αἱρέσεις παραθέμενος, εἰς ᾿Ελεύθερον, 

“- Ἃ 

οὗ τὰ κατὰ τοὺς χρόνους ἡμῖν ἐξετάζεται, ὡς ἂν 
δὴ κατ᾽ αὐτὸν σπουδαζομένης αὐτῷ τῆς γραφῆς, 

᾿ ΄ “ η - «θ λιῶ 
τὸν κατάλογον ἵστησι, γράφων ὧδε: ΥἹ. “θεμελιώ- 

3 ’ὔ 

σαντες οὖν καὶ οἰκοδομήσαντες οἱ μακάριοι ἀπό- 
στολοι τὴν ἐκκλησίαν, Λίνῳ τὴν τῆς ἐπισκοπῆς 
λειτουργίαν ἐνεχείρισαν: τούτου τοῦ Λίνου Παῦλος 
ἐν ταῖς πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολαῖς μέμνηται. 
διαδέχεται δ᾽ αὐτὸν ᾿Ανέγκλητος, μετὰ τοῦτον δὲ 

- Ἁ τρίτῳ τόπῳ ἀπὸ τῶν ἀποστόλων τὴν ἐπισκοπὴν 
“ , 

κληροῦται Ἰζλήμης, ὁ καὶ ἑορακὼς τοὺς μακαρίους 
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ἘΟΟΙΕΒΙΑΘΤΊΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, . ν. 6---νι. 9 

οἵ ἀδϑιγαοίίοη ἴῃ θυτήδην ἔγοτα Ἰδοῖς οὗ ναῖον 1 δᾶ 
θδθπ βαυβα ὈΥ ἐπε ρύδγεῖβ οὗ τη6 ΟΠ γι βυϊαπβ, ἀπά 
Του απ βαγ8 ἐμπαῦ {Π6 ΘἸΡΘΥΟΥ α]50 {ῃγθαϊεπεᾶ 
ἀδαΐῃ το ἔμοβα ψῇῆο αὐξεπιρίοα ἴο δοοῦβα 58. ΤῆῈ 

᾿ΔΌΪΠΟΥ ρὍΘ65 ΟΠ ἃ58 Ο]Π]ονΒ : “Υ̓μαὺ Κίπα οὗ Ἰαννβ ἃτὸ 
ἔΠ686 ψΒοἢ τἱοκεά, πητίρῃξεοιιβ, ἀμ οὐ α6] τα ἢ τ156 
δραϊμδὺ τι δίοπο ἢ ναεβθραϑίδη αἰ ποὺ ορβεῦνα {ποῖα 
ΔΙ ΠοῸΡῊ ἢ6 οοπαπεγθα {πε 968. ΤΥδ]δπ ΡΥ Δ }}γ 
Δ]Πονγαα ὅμοια, θὰ ἔουθαᾶς Οἢγβυϊδης ἕο θ6 βουρῃῦ 
οαΐδ. Νεῖέμον Ἡδανίδη, ἐπουρη ῬυΒΥ ἴῃ 811 οὐτίουβ 
τηδίξουβ, ΠΟΥ Ρίιι5, ἃ5. Π6 ἰβ. οδ]]δᾶ, γδεποα ἐμοια.ἢ 

“ Βαὲ Ἰοὺ ἔμεβα ἐπίηρϑ θῈ 85 ΔΏγοηΘ Μ01]], νγα τηπιδὺ Ρ855 
οἡ ἴο ἐπα γαίῃ οἵ ἔασμου ανεηΐβ. 
θη Ῥοϊῃΐπυβ νγὰβ οοηβθογαίβα τ ἐπ 6 τ Δ ΥΥΒ 

ἴῃ δὰ] δ {π86 ἂρὲ οὗ 11] πίπθέυ γϑδῦβ, [ΓΘ ΠδΘῚ5 
τϑοοῖνϑα ἐῃ6 δρίβοορδου οἵ ἐπε ἀΐοοεβε ἱπ Τγοηβ,1 οὗ 
νΠΐ ἢ Ῥοξῃίπυβ μαᾶ Ῥεθη ἐπα Πποδᾶ, δἀπᾷ γα παγὰ 
Ὀδδη το] ἐπαὺ μα μδᾶ Ῥββη ἃ Ἰἰβύθπου ἕο Ῥοϊγοδρ ἴῃ 
Πΐ5 δ γουΐῃ. ἴΪῃ [5 {πῖτὰ ῬΟΟΚ αραϊποὺ ἐπα 
Βουοϑίαβ Π6 ρσίνεβ ἐΠ6 ϑιιοοθϑϑίοῃ οὐ ῃ6 Ὀίϑῃορβ ἴῃ 
ΒοΙη6 85 ἔδυ 85 Ἐ]θαῦῃογαβ, [Π6 ανεηὶβ οὗ σποβα ἀδγ5 
ΔΙ͂Θ ΠΟῪ Ὀεΐπρ' αἰβουββαα ὈΥ τι, 85 ὑποιρὴ ἢΐ5. θοΟΚ 
Βδα Ὀδθδη οοτηροβεα δὖ ἐπαῦ ἐΐϊτηθ, δπα ἢδ οἵνε ἐῃ6 

Ποῖ, τὶ ηρ 85 ΤΌ Πονβ. ΥἹ. ““ὙΠογθίοσα θη {Π6 
Ὀ]εβββα δροβί!εβ μδᾶ ἔουπα δηα θὰ} ἐπ6 ομυτ ἢ ὉΠ Ὺ 
ϑάνα πα τηϊηϊβίτυ οἵ {π6 δρίβοοραῖβ ἕο 1π|8. Ῥδὰ] 
ταθηδοπθα ἐπὶ8 Τάπυβ ἴῃ 8. δρίβῦ]α ἴο Τιταοίῃυ. 
᾿Αποποϊθξαβ βυοοθοάδα Πΐτα, δηα δου Πίστη ΟἸοιηθπὲ 
οδἕαϊπαα ἐπα ερίβοοραῖε ἴῃ {πς ἐῃϊτα ρδος ἴτογα ἐῃ8 
ΔΡοβὺῖεβ. Ηβ πᾶ βϑθϑὴ {ῃμ6 Ὀ]θββθα δροβῦ]εβ δῃᾶ 

1. Τῃδὶ 15, 'π 4.Ὁ. 177. ΟἿ. ν. 1.1. Ρ». 407. 
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Ιτθῃ. 8, 8, 8 

1 Τίπι. 6, 20 

ἘΠΙΒΕΒΙΙ5 

ἀποστόλους καὶ συμβεβληκὼς αὐτοῖς καὶ ἔτι 
ἔναυλον τὸ κήρυγμα τῶν ἀποστόλων καὶ τὴν 
παράδοσιν πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχων, οὐ μόνος" ἔτι 
γὰρ πολλοὶ ὑπελείποντο τότε ὑπὸ τῶν ἀποστόλων 
δεδιδαγμένοι. ἐπὶ τούτου οὖν τοῦ Κλήμεντος: 
στάσεως οὐκ ὀλίγης τοῖς ἐν Κορίνθῳ γενομένης 
3 “-“ » ’ὔ ς » « ’ὔ ᾿] , νὰ 

ἀδελφοῖς, ἐπέστειλεν ἡ ἐν Ρώμῃ ἐκκλησία ἱκανω- 
τάτην γραφὴν τοῖς Κορινθίοις, εἰς εἰρήνην συμ- 
βιβάζουσα αὐτοὺς καὶ ἀνανεοῦσα τὴν πίστιν αὐτῶν 
καὶ ἣν νεωστὶ ἀπὸ τῶν ἀποστόλων παράδοσιν 
εἰλήφει. 

Καὶ μετὰ βραχέα φησίν: “Ὡ᾿τὸν δὲ Κλήμεντα : 
“"" Ἄ ». ᾿ Α ., 

τοῦτον διαδέχεται Ἐϑὐάρεστος καὶ τὸν Ἑὐάρεστον 
᾿Αλέ, ὃ ἴθ᾽ Ὁ - 3 ᾿ ΄“ 3 Δ, ἔξανδρος, εἶθ᾽ οὕτως ἕκτος ἀπὸ τῶν ἀποστόλων 
καθίσταται Ξύστος, μετὰ δὲ τοῦτον Τελεσφόρος, 
ὃς καὶ ἐνδόξως ἐμαρτύρησεν: ἔπειτα “ὙὙγῖνος, εἶτα 
Πώος, μεθ᾽ ὃν ᾿Ανίκητος. διαδεξαμένου τὸν ᾿Ανίκη- 
τον Σωτῆρος, νῦν δωδεκάτῳ τόπῳ τὸν τῆς ἐπι- 
σκοπῆς ἀπὸ τῶν ἀποστόλων κατέχει κλῆρον 
᾿Ελεύθερος. τῇ αὐτῇ τάξει καὶ τῇ αὐτῇ διδαχῇ 
ἥ τε ἀπὸ τῶν ἀποστόλων ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ παρά- 
δοσις καὶ τὸ τῆς ἀληθείας κήρυγμα κατήντηκεν 

3 ε “-“ 77 εἰς ἡμᾶς. 

ἵ 

ΥἼ. Ταῦτα ὃ Ἑϊρηναῖος ἀκολούθως ταῖς προ-᾿ 
διεξοδευθείσαις ἡμῖν ὑπογράψας ἱστορίαις ἐν οἷς 
ἐπέγραψεν, πέντε οὖσι τὸν ἀριθμόν, ᾿Ἐλέγχου καὶ 
ἀνατροπῆς τῆς ψευδωνύμου γνώσεως, ἐν δευτέρῳ 
τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως, ὅτι δὴ καὶ εἰς αὐτὸν ὑποδείγ- 
ματα τῆς θείας καὶ παραδόξου δυνάμεως ἐν ἐκκλη- 
σίαις τισὶν ὑπολέλειπτο, διὰ τούτων ἐπισημαίνεται, 

1 ΤῊς Ἰοἰΐον 'π απιθβϑεέϊοη 5 σἜ που ν τα] ]οα “ἐπε ΕἸγϑὶ 
ἘΡΊ5:16 οὗ ΟἸθυαθηὶ," θὰξ ἐπα για Εἰ 16 15. “ἰῃς Ἐρίβε!α οὔ ἐπ 
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ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΘΤΟΒΎΥ, Υ. νι. 92. στι. 1 

ΘΟηνΘΥΒΘα ψΊ Π ὑΠθτὴ ἀπα {Πα ἐθδοῃΐηρ οὔ Π6 ἀροβὶ!θβ 
5.1] γδπρ' ἴῃ ἢΐβ. δ8γ8, ὑπεῖν ἐγϑα! οη γγὰ5 Πο]4 Ραΐουα 
5 θγεβ. ΝΟΥ νγ8β Π6 δ]οπαε ἴῃ ἐῃΐβ, ἔου ἔῃ δια γε 501} 
ΤΩΔΏΥ βυγνίνίηρ αὖ ὑπαὺ {πηθ Πηὸ δα Ῥδθθη ἐδαρΐ 
Ὀγ {π6 ἀροβίϊθβ. ὕμδη 1ὴ {π6 ἐΐπας οἵ {Πἰ5 ΟἹεσηθπὶ 
ΠῸ {0116 αἰββθηβίοπ αιΌβα διηοηρ ὑῃΠ6 ΟΠ τ ϑυϊδηβ δὖ 
Οοτίπτῃ, ῃ6 ματος ἴῃ Ἐοτηδ βοπὲ ἃ πιοδὺ ρονευία] 
Ἰούξου ἴο {ῃ6 (ον  ΐαπβ ἀτρίηρ' ἔΠ6 τὶ ἕο ρεϑϑοα δπά 

τ πονίηρ ὑΠοὶν ΤΆ] πα τΠ6 ὑγδαϊ του νῃῖο ἢ πο Ὺ 
δα τϑοθηθν τεοοϊνϑα ἔγομη ὅΠ6 δροβί]θβ. 1 

Απᾶ δεν ἃ 1116 ἢδ βᾶγϑ : “ἊΕἰναγδδύῦιβ βυοοθοαοά 
ἴο {15 ΟἸεηθηῦ δπα ΑἸΘχϑπᾶσευ ἰο Εἰναγθϑίαβ, δηᾶ 
ὑπεπ Χγβίιβ νγὰβ δρροίϊηϊεα 85 {ῃ6 οἰχίῃ ἔγοτη ἐπ6 
ΔΡοβίϊεβ, ἃπα δῇδον ἢΐτη Το] βρῃοτυιβ, ΠΟ 4150. νγᾶβ 
τηδυῦνυ θα ο]Ἱουϊοιβὶυ ; ἔπεη Ηγρίπιβ, ἔπμθ πη Ρία5, δου 
Βίτη Απίοεϊαβ. ϑούθυ βϑυοοθοαδα Απίοδξιβ, ἀπ πονν, 
ἰπ {πΠ6 ὑεῖ Ρ]δος ἔτομη ὅπ6 δροβίϊθβ, ΕΠ] θα θυ 5 

. ΒΟΙα5 {Π6 Ἰοὺ οὗ π6 δρίβοοραίθ. Τῇῆβ ἰγδάϊἐϊομ ἔτοτα 
1Π6 δροβί]θβ ἴῃ ὑπ σῆσγοῃ δπά ἐπ ρυθδοῃίμηρ οἵ ὑπ6 
ἔγατῃ Πᾶνα γθϑοῃ θα τι5 ἴῃ ἔῃ 6 5ᾶγη6 οὐγάδυ δπα {Π 6 βδ1ὴ8 
ἐδδομίηρ. 2 
ΗΠ. ΤΠ 656 ὑπίηρβ ᾿ταπᾶϑυβ γθοοιηΐβ, ΘοοοΥἸπρ' ἴο 

Πη6 οχίγαοϊβ ῃοῆ γα πᾶνε τηδάς δἰγθδάν, ἴῃ {Π6 
Ῥοοῖκ5, ἔνθ π᾿ πυτηθου, ἴοὸ ψνηΐο ἢ ἢς σάνα ὑΠ6 {{{]6 οὗ 
Ποῤιίαίοηι ἀπά Ουογίμγονυ 05) Κπονοίοαρο ψαϊξοῖψ 50- 
οαἰϊοά, ἀτιὰ ἴπι {Π6 βεοοπα θΟΟΚ οὗ ὑπ|5 ουκ Πα ῥρύονεβ 
ἰπ ὑμ6 ΤΟ]ονπρ σγογὰβ ὑπαῦ τηδηϊοοίδτοηβ οὐ {Π6 

᾿ αἰνίπα ἃπα την θ]]οι5 ρονου δα γϑιηδί θα ἴῃ Βο8 

ΟΒυτοῇ ἰπ ἤοιμης ἴο ἐπε ΟΠ ΌτΟἢ ἴῃ Ὁον πίη." ῬτόΡΔΡΌΙν ἐπα 
ΒιιὈ]6ςὲ οἵ εἰλήφει ἴπ {πῸ Ἰαϑὲ βεπίθποα 15 ἐπα σμπασοῇ ἴπη (ουϊπίῃ 
ΒΠΡΡΙΪΘα ἔγοτη ἐπ ΡἜΠΟΓΑΙ 56Ππ568 οἵ ἔῃ Ῥγεοφαϊηρ' ρα ΓΈ ΡΥ ΑΡΉ, 8.8 
1 οἰθαυν τοΐευϑ ἰο Οου πίῃ δπα ποὲ ἐο ἢοιηδ. 

2. ΤῸ 15 ῬΥΌΡΔΡ16 ἐμαΐ “ ἐβδοῃϊπηρ" ᾽ 15 ἃ τηϊβία Κα ἴῃ {Π6 ἰδχί οὗ 
ἘλιΒ  ὈἾι5. [ῸΓ διαδοχή, “ Βι1ΟΟ ΘΟ 55:0 ,᾽ ἡ ΠΙΟΠ 15. ρΠΠ6α Ὀγ ἐπα 
Τιαὐϊη νουβίοη οἵ ΓΈ Π Θ5. 
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ἘΠΒΕΒΙΤΙΞ 

Ττρη, 3, 81,2 λέγων. “᾿τοσοῦτον δὲ ἀποδέουσιν τοῦ νεκρὸν 3 
ἐγεῖραι, καθὼς ὁ κύριος ἤγειρεν καὶ οἱ ἀπόστολοι 
διὰ προσευχῆς καὶ ἐν τῇ ἀδελφότητι πολλάκις 
διὰ τὸ ἀναγκαῖον καὶ τῆς κατὰ τόπον ἐκκλησίας 
πάσης αἰτησαμένης μετὰ νηστείας καὶ λιτανείας 
πολλῆς ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα τοῦ τετελευτηκότος 
καὶ ἐχαρίσθη ὁ ἄνθρωπος ταῖς εὐχαῖς τῶν ἁγίων. 

Ἰτθη, 3, 85,4 καὶ αὖθίς φησιν μεθ᾽ ἕτερα: “εἰ δὲ καὶ τὸν κύριον ὃ 
φαντασιωδῶς τὰ τοιαῦτα πεποιηκέναι φήσουσιν, 
ἐπὶ τὰ προφητικὰ ἀνάγοντες αὐτούς, ἐξ αὐτῶν 
ἐπιδείξομεν πάντα οὕτως περὶ αὐτοῦ καὶ προ: 
εἰρῆσθαι καὶ γεγονέναι βεβαίως καὶ αὐτὸν μόνον 
εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ: δι’ ὃ καὶ ἐν τῷ ἐκείνου 
ὀνόματι οἱ ἀληθῶς αὐτοῦ μαθηταί, παρ᾽ αὐτοῦ 
λαβόντες τὴν χάριν ἐπιτελοῦσιν ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ τῇ 
τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων, καθὼς εἷς ἕκαστος τὴν 
δωρεὰν εἴληφεν παρ᾽ αὐτοῦ. οἱ μὲν γὰρ δαίμονας 4 
ἐλαύνουσιν βεβαίως καὶ ἀληθῶς, ὥστε πολλάκις 
καὶ πιστεύειν ἐκείνους αὐτοὺς τοὺς καθαρισθέντας 
ἀπὸ τῶν πονηρῶν πνευμάτων καὶ εἶναι ἐν τῇ 
ἐκκλησίᾳ, οὗ δὲ καὶ πρόγνωσιν ἔχουσιν τῶν 
μελλόντων καὶ ὀπτασίας καὶ ῥήσεις προφητικάς, 
ἄλλοι δὲ τοὺς κάμνοντας διὰ τῆς τῶν χειρῶν 
ἐπιθέσεως ἰῶνται καὶ ὑγιεῖς ἀποκαθιστᾶσιν, ἤδη 
δέ, καθὼς ἔφαμεν, καὶ νεκροὶ ἠγέρθησαν καὶ παρ- 
ἔμειναν σὺν ἡμῖν ἔτεσιν ἱκανοῖς, καί, τί γάρ; οὐκ ὅ 
ἔστιν ἀριθμὸν εἰπεῖν τῶν χαρισμάτων ὧν κατὰ 
παντὸς τοῦ κόσμου ἡ ἐκκλησία παρὰ θεοῦ λαβοῦσα 
ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σταυρωθέντος 
ἐπὶ Ἰ]οντίου Πιλάτου ἑκάστης ἡμέρας ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ 

1 ἘΠΒΘΌΪ5 566 ΠῚ85 ἰὼ 5110 ἴῃ τηαϊκίπρ ἰδ δχίγαοὲ ἔγοτα 
Ιτόπδοιι5, πα Ὀν οἤηἰἐἰηρ᾽ ἔῃ 6 οπα οὔ ἔῃ βεπέθπος Ἰθανοβ “50 
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ἘΟΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, Υ. νιι. 9-ὃ 

ΟΒΌγΟμδ5. Ἔνθ ἃβ ΤᾺΥ 85 ΐβ ὑἴϊτηθ : “ὋΒαΐ ὑπδν [4]} 
80 ἔν 1 5Ππονὶ οὗ γαϊδίηρ {πΠ6ὸ ἀθαᾷ, δ5 414 {πε Τιοντὰ 
Δα Πῖ5 ἀροβίϊεβ ὑπγουρἢ ῬΥᾶυοΥ (ἀπ οὔξομ ἃγηοηρ' 
1π6 Ὀγείμγθη, θθοδιβα οὗ πϑοθβϑιτυ ἀπά δὖ {π6 τεαπϑβϑὺ 
οὗ τπ6 ψΠοῸ]6 ομυσοἢ ἴῃ ἐπα περ ρουτβοοά, ἢ 
ἔαδυϊηρ' ἀπ ταποῇ σαρρ]οαύίομ, ἐπα βρίτῖῦ οὗ Πΐτη ]ο 
Πδᾶ αἰεα τοϊυσηθα, δηα ἐπα τηδη γγὰβ ρίνθη ἴο ἐπα 
ῬΥΔΥΕΥΒ οὗ [Π6 βαϊη 8). Απᾶ ἃραΐπ ἢ6 βᾶγβ δέδεν 
οὔπου ἐπίπρϑ: “Βαυὺ 16 ὕΠ6ῈῪ βὰν ὑπαὺ {πὸ Τιοτᾷ Πδ5 
ἀοπ6 411] {π686 ἐπίηρϑ τηθυοὶν ἴῃ ἀρρθδγαποθ μὰ ΜΠ] 
ἴακα θυ Ῥδοῖκ ἕο {πῸ ργορμεῖϊς υυϊτηρβ, ἀπ 5Πο 
ἔγοτα ἔπθυα ὑπαὺ 811 ὑπ6θε ὑπίπρβ μδᾷ Ῥθδθη ἐογοιο]α 

ΘΟΠΟΟΙΐηρ' Πΐτη, ἃπα ἐπαῦ πον Του δίη]Υ ΠᾶρΡρΡεπΘα, 
δὰ ὑπαὶ 6 δἵομε ἰ5 {ῆὴ6 ὅοῃ οἵ σοᾶ ; ἔου. ψ βοῇ 
οδα56. α͵βοὸ ἰβ ἔγὰθ ἀἰβοῖρ]θ5. μανίηρ τϑοοϊνεα ρυδοα 
ἔγοτα Πΐτη 56 ἰδ 1π ἶβ βδτὴθ ἴον {π6 θεποῆϊ οἵ {ῃ8 

 Ταβῦ οὔ τηθῃ, Ἔνϑὴ ἃ5 βοῇ Πδ5 γτϑοοϊνεα {π6 οἱ ἔγοση 
Πΐτα. ἘῸΣ βοῖηβ ἀγίνε ουὺ ἀδιηοηβ ψ ῦ οογίδίηὐν 
δηα ὑγαΐῃ, 50 ἐμαὶ οἴϊοη ὑποθα πο Πᾶνα ἐμουβοῖνεϑ 
Ὅαδη οἰθαηβθα ἔτοσῃ ἐπς ον] βρίγὶτ5. 6 να ἀπ γα 
ἴῃ ὅπ σπυτοη,, ἀπά βόηθα πᾶνε ἔουεκπον]εᾶρε οὔ ἐΠϊηρδ 
ἴο 6, δῃὰ νἱβίοπβ ἃπα ργορμοῖῖϊς 5ΡΘΘ ἢ, ἃπα οὔποθ 
οατα {6 510 Κ Ὀν {πα Ἰαγίηρ οὐ οὗ πδηᾷβ ἀπα τηδκα 
ἘΠ θτ ΠΟ]6, ἀπ Ἔνθ ἃ5 γα πᾶνε βαϊα, ῃ6 ἀδδᾶ ἤᾶνδ 
Ὀδδη ταϊβθα ἀπᾶ γοτηδίπθα τ ἢ τι8 ΤΟΥ ΤΔΠΥ Ὑ6818. 
Απα ΨῈΥ 5Ποι]α 1 σὰν τότε ὃ [1 18 ποὺ ροβϑβϑίθ]α ἴο 
16}} {πθ πυταροῦ οὗ {πε ροἱδὲθ πο. ὑπ6 ομυτοῃ 
ἐβγουρπουῦ ὑπ6 ἡγΠ0]6 ψου]ά, μανίηρ γθοεϊνεα ἐμ θηὰ 
ἔγογα οα 'ἴπ ὑπ6 πᾶῖὴηθ οὗ 96ϑὺ5 ΟἸγϑὶ, σῆο νὰ 
οὐποῃ δα ἀπᾶοὺ Ῥοπίϊι5 Ῥη]αΐθ, τι565 Ἔβδοὴ ἀδῪ ἔου ἐπα 

αν ᾿᾿ Παηρίηρ' ἰη ἐπα αἷγ. [Ι͂}η {ῃ6 οὐὔἱρῖπα] ἐπα βαπίθποθ ΤΠΠ8: 
“ΕΓ ΉΘΥ ἔ4}} 80 ἴδν βμοτὲ οἵ ταϊβίπρ' {πε ἀθϑᾶ, 5 ἀἸἃ ἐπε Τιοτὰ 
εἴα... .. ἐμαΐ πον ἀο ποὲ Ἔνβὴ Ὀεϊῖενε ἐπδὲ [ἃ οδῃ Ὀς ἀοπϑ. 
ΤῊ “πον ᾽ τεΐουσθα ἴο τὰ ἐπε Β᾽τηοηΐδηβ πᾷ (δγροογαιδη8 
---ῖννο δαυ]ν Πογθβίθβ. 
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Μαΐῦ. 10, 8 

θα, ὅ, 8, 1 

Ιτθη. 8,1,1 

Φομη 18, 26. 
21, 20 

ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

τῇ τῶν ἐθνῶν ἐπιτελεῖ, μήτε ἐξαπατῶσά τινας 
μήτε ἐξαργυριζομένη- ὡς γὰρ δωρεὰν εἴληφεν παρὰ 
εοῦ, δωρεὰν καὶ διακονεῖ. καὶ ἐν ἑτέρῳ δὲ τόπῳ 

ὁ αὐτὸς γράφει" “᾿ καθὼς καὶ πολλῶν ἀκούομεν 
3 “ ᾽ “-“ 5 ,ὔ , , 

ἀδελφῶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ προφητικὰ χαρίσματα 
ἐχόντων καὶ παντοδαπαῖς λαλούντων διὰ τοῦ πνεύ- 
ματος γλώσσαις καὶ τὰ κρύφια τῶν ἀνθρώπων 

» Α 5 ’ὔ ΕΣ Α “-“ ,ὔ Α .᾿ 

εἰς φανερὸν ἀγόντων ἐπὶ τῷ συμφέροντι καὶ τὰ 
μυστήρια τοῦ θεοῦ ἐκδιηγουμένων.᾽᾿ ταῦτα καὶ 
περὶ τοῦ διαφορὰς χαρισμάτων μέχρι καὶ τῶν 
δηλουμένων χρόνων παρὰ τοῖς ἀξίοις διαμεῖναι. 

3 Α Α 39 7 »-»" ͵ὔ ι ἢ ὔ 

ΨΠΠ. ᾿Επεὶ δὲ ἀρχόμενοι τῆς πραγματείας ὑπό- 
σχεσιν πεποιήμεθα παραθήσεσθαι κατὰ καιρὸν εἰπόν- 
τες τὰς τῶν ἀρχαίων ἐκκλησιαστικῶν πρεσβυτέρων 
τε καὶ συγγραφέων φωνὰς ἐν αἷς τὰς περὶ τῶν 
ἐνδιαθήκων γραφῶν εἰς αὐτοὺς κατελθούσας παρα- 

“ Ψ 

δόσεις γραφῇ παραδεδώκασιν, τούτων δὲ καὶ ὁ 
Εἰρηναῖος ἦν, φέρε, καὶ τὰς αὐτοῦ παραθώμεθα 
λέξεις, καὶ πρώτας γε τὰς περὶ τῶν ἱερῶν εὖ- 

,ὔ “ 3 7 [ἶ “ὦ - Α Ἀ -“ .] αγγελίων, οὕτως ἐχούσας" “ὃ μὲν δὴ Ματθαῖος ἐν 
“- “- “- Α Ἁ 

τοῖς Ἑβραίοις τῇ ἰδίᾳ αὐτῶν διαλέκτῳ καὶ γραφὴν 
“- “- ͵ὔ 

ἐξήνεγκεν εὐαγγελίου, τοῦ ἸΤέτρου καὶ τοῦ [ἰαύλου 
ἴα Α 

ἐν Ρώμῃ εὐαγγελιζομένων καὶ θεμελιούντων τὴν 
, ἐκκλησίαν: μετὰ δὲ τὴν τούτων ἔξοδον Μάρκος, 

᾿Ὶ 

ὁ μαθητὴς καὶ ἑρμηνευτὴς Πέτρου, καὶ αὐτὸς τὰ 
« - 

ὑπὸ Ἰ]έτρου κηρυσσόμενα ἐγγράφως ἡμῖν παρα- 
,ὔ ᾿ “- , 4 ἿὟ ᾽ὔ , Ἁ 

δέδωκεν: καὶ Λουκᾶς δέ, ὃ ἀκόλουθος Ἰ]αύλου, τὸ 
ες Η Φ] ’ὔ ,ὔ » ᾽ὔ ᾿ ΓΙ λ ὑπ᾽ ἐκείνου κηρυσσόμενον εὐαγγέλιον ἐν βίβλῳ κατ- 

“ ; 

ἔθετο. ἔπειτα ᾿Ιωάννης, ὁ μαθητὴς τοῦ κυρίου, 
- “- ᾿ ᾿Ὶ 

ὁ καὶ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ ἀναπεσών, καὶ αὐτὸς 
πὶ ᾽ ’ ἐξέδωκεν τὸ εὐαγγέλιον, ἐν ᾿Εφέσῳ τῆς ᾿Ασίας 

διατρίβων. 
4.4. 



ἘΘΟΙΞΕΒΙΑΒΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΆΥ, Υ. νιι. ὅ---ντι. 4 

᾿ Ρεποῆϊ οὗ ἐπε μϑοαΐμεη, ἀθοοίνίηρ ποπΘ ἀπ τηδκίηρ 

Ρτοῖυ ἔτοπι ποθ. ΕἘὸν δ5 ἴῦ γϑοοϊνεα ἔγθοὶν ἔγοτα 
6οά, 1 τ ηϊδίθυβ α͵ἶ5οὸ ἔγεοῖγ. ἡ Απᾶ ἴπ ἃποίμου ρ]δθα 
{πε βαῖὴθ δαῦμου νυϊῦ65: “Ψπ80ὺ ἃ5 8150 γγχα ΠΘΔΥ ΤΩΔΗΥ͂ 
Ὀγείῆγθη ἴῃ ὑπ6 ομυσοῃ πὸ μάνα οἱ β οὗἨ ῬΥΌΡΉΘΟΥ, 
δα 80 5ρϑδκ ὑπγουρη {πε ϑρίτῖῦ τὴ 411 ταᾶππον οὗ 
Ἰοηρτιθβ, ἃπα ψγῆο Ὀυίπρ' {πΠ6 πίθἀεπ ὑπίπρβ οἵ τηθῃ 
ἱπΐο οἰθδυεββ ῸΥ ὑΠ6 δοιησηοη σοοᾶ ἃπᾶ δχρουπᾶ 
ὑπ τηγϑίθυϊθβ οἵ αοα. ἡ 80 στσοῃ οα ὅπ6 ροϊηὺ ὑπμαῦ 
γαυϊοὺυ οὗ ρ ἔθ τουμαϊ θα διαοηρ ὑπ6 ψουτῃν ἃρ 1} 
ὑΠ6 ὑἴπηθ βρόκδῃ οἴ. 

ΨΠ1Ι. Αὐ πε Ῥερίὶππίηρ οὗ {π|5. σγουῖς γα τηδάβ ἃ 
Ῥτογηΐβα ἴο αυοῖθ ἔγοτα ἐΐπηθ ἴο ὀΐϊπιθ ὅΠπῸ βαγίηρβ οἵ 
1ῃ6 Ῥγεβογύθυβ δηα υυϊζουβ οἵ ὅπ6 σμυτοῦ οὗ {Π6 ἢγϑὺ 
Ῥεγοά, ἴῃ ψ οι πον μάνα ἀε]νεγεα {πΠ6 ὑγδαϊθοη5 
ΠΙΟη. οὐ ἄονι ἴο ὑποῖὰ ἃθουῦ ἐπ6 οδηῃοηΐοδὶ 
Βουρίατοθ. Νον [τοπϑθϑὶβ νγὰ5. 906 οἵ [ῃ:686, 80 Ἰοὺ 
τι5 αποῖα Πῖ5 ψογάβ, πᾷ ἴῃ {πε ἢγβῦ ρδοθ ὑποβα ΨΒΙΘἢ 
τοίου ἴο ἐπε βδογεᾷ Οὐβραὶβ, 85. [Ὁ]Πον 5: “ΝΟΥ 
Μαϊμον ΡυΡ 56 ἁπποπρ ὑπθὸ Ηεργονβ ἃ συϊδίθη 
θοΒΡΕΙ 1 αἷδο ἴῃ ἐμεὶν οὔτι ἴοηριθ, ψΠ1]6 ΡῬοῖου 
δα Ῥαὰ] ψετα ρυθδοῃίηρ ἴῃ της ἀπᾷ ἔουπαΐπρ' τῃς͵ 
σμυτοῃ. Βαὺ αἴτεν ὑπεὶν ἀθαῖῃ Μαδυκ αἴ5ο, ὑπ αἴ5- 
οἶρ]ε ἀπά ἱπιεγρυεῖεν οἵ Ῥεΐου, Ηἰταβοῖ Βαπάεδα ἄονῃ. 

ἴο ὰ8 ἴπ ψυϊθπρ {π6 ὑπίπρϑ ὙΠΟ ἢ ὑγοτθ Ῥυθδοῃθα ὈΥ 
Ῥεῖευ, ἀπᾷ [λι|κὸ αἷθο, ὑπὸ νγαὰβ ἃ [Ὁ] οευ οὗ Ῥαυ], 

Ῥαΐ ἄονῃ ἴῃ ἃ θοοῖς ἐπ6 φΌΒΡΕΙ ὑνΒοἢ τγὰ5 Ῥγθδομθα 

ῬΥ δίτωα. Ὑπεπ Ψοῆπ, {Ππ6 5. ῖΡ 16 οἵ {πε 1 οσὰ, ψῃο 

μά Ἔνεη τοϑιθᾶ οἱ Βῖ5 Ὀυθαβῦ, μἰτηβ6]} 4180 σᾶνε ἔου τη 
πα ροβρεὶ, ψ μ1]6 μα νγὰ5 Ἰἰνίηρ αὖ ΕΒ Θβαβ ἴῃ Αβίδ. ἢ 

1 ΤῊ ροϊπὲ οὗ ἴπε καὶ γραφήν 15 ἐπαὶ 1 γγὰϑ ἃ συϊ θη 85 
Ὑ611 ἃ5 ἃ ΒΡΟΚξὴ ΡΌΒΡΕΙ. 
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ἘΠΠΒΕΒΙΤΙΒ 

“- Ἀ εν ᾿ , “-“ 2 ’, ε ’, Ταῦτα μὲν οὖν ἐν τρίτῳ τῆς εἰρημένης ὑποθέσεως ὄ 
“- Ν Ἁ “- τῷ προδηλωθέντι εἴρηται, ἐν δὲ τῷ πέμπτῳ περὶ 
“-“ ᾽ ΄ὔ 3 ΄ ΑΙ “ ᾽ὔ “ ἴον. 18,18. τῆς ᾿Ιωάννου ᾿Αποκαλύψεως καὶ τῆς ψήφου τῆς 

“ 5 ,ὔ ΄ Ὁ ᾽ὔ 

τοῦ ἀντιχρίστου προσηγορίας οὕτως διαλαμβάνει 
τς , τ Ἁ “ 5 ’ ᾿ ᾽ Α -“ Ττθη. δ, 80, 1““ τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων καὶ ἐν πᾶσι δὲ τοῖς 
σπουδαίοις καὶ ἀρχαίοις ἀντιγράφοις τοῦ ἀριθμοῦ 
τούτου κειμένου καὶ μαρτυρούντων αὐτῶν ἐκείνων 
τῶν κατ᾽ ὄψιν τὸν ᾿Ιωάννην ἑορακότων καὶ τοῦ 
λόγου διδάσκοντος ἡμᾶς ὅτι ὁ ἀριθμὸς τοῦ ὀνό- 

“- ,ὔ ᾿Ὶ Ἁ « ΄ “-“ Α ματος τοῦ θηρίου κατὰ τὴν Ἑλλήνων. ψῆφον. διὰ 
“ 3 ᾽ “- 

τῶν ἐν αὐτῷ γραμμάτων ἐμφαίνεται. καὶ ὑπο- 6 
“ ᾽ “-“ { - 2 Τρθη, ὅ, 80,3 Καταβὰς περὶ τοῦ αὐτοῦ φάσκει:" “Ὁ ἡμεῖς οὖν οὐκ 

ἀποκινδυνεύομεν περὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀντι- 
“ 3 ’ “-“ ᾿ Α Μ' 

χρίστου ἀποφαινόμενοι βεβαιωτικῶς. εἰ γὰρ ἔδει 
ἀναφανδὸν «ἐν» τῷ νῦν καιρῷ κηρύττεσθαι τοὔ- 
νομα αὐτοῦ, δι’ ἐκείνου ἂν ἐρρέθη τοῦ καὶ τὴν 
5 ΄ὔ ς ,ὔ 0." ᾿Ὶ ᾿ “ 

ἀποκάλυψιν ἑορακότος" οὐδὲ γὰρ πρὸ πολλοῦ 
᾽ὔ ς 7 3 Ἀ ᾿Ὶ δ᾽ εἶν, “-“ ς ,ὔ χρόνου ἑωράθη, ἀλλὰ σχεδὸν ἐπὶ τῆς ἡμετέρας 

γενεᾶς, πρὸς τῷ τέλει τῆς Δομετιανοῦ ἀρχῆς. 
Τρθη, 8,16,6... Ταῦτα Καὶ περὶ τῆς ᾿Αποκαλύψεως ἱστόρηται ἢ 
[ σον. 18. τῷ δεδηλωμένῳ" μέμνηται. δὲ καὶ τῆς Ἰωάννου 
πο ὸς ̓ πρώτης ἐπιστολῆς, μαρτυρίας ἐξ αὐτῆς πλείστας 
5, , 3, ᾿, Ἰ6, εἰσφέρων, ὁμοίως δὲ καὶ τῆς Πέτρου προτέρας. 
Ἢ ῬοΐοΓ, 8. οὐ μόνον δὲ οἶδεν, ἀλλὰ καὶ ἀποδέχεται τὴν τοῦ 

16] ν ἵκει 4, 30, 3 Ποιμένος γραφήν, λέγων" ᾿ ᾿ καλῶς οὖν ἡ “γραφὴ 
ἀπε τα, ἢ ἡ λέγουσα πρῶτον πάντων πίστευσον ὅτι εἷς 

ἐστιν ὁ θεὸς ὃ τὰ πάντα κτίσας καὶ καταρτίσας " 
᾿] ν ἐξα Δ δ - ’, 2 “-“ - 

καὶ τὰ ἑξῆς. καὶ ῥητοῖς δέ τισιν ἐκ τῆς Σολομῶνος 8 
, ’ ΄ ΦΙῚΝ , {{ Ττοη, 4, 88, 8 Σοφίας κέχρηται, μόνον οὐχὶ φάσκων" “ὅρασις 
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ὙΎΨΨΕΟΕΨΥΝ 

ἘΘΟΙΕΒΤΑΒΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΗΥ, Υ. νι. ὅ-8 

ΤΠ656 ἐπίπρο νευα βαϊα Ὀγ ὑπῸ νυϊδου τοξεσγεα ἴο 
οἴη ἐπα {πιγα ῬΟΟΚ οὗ Πῖ5 ὑγϑαϊβε ψ μοῦ πὰρ θΘ θη 
αυοίςα Ὀαΐονθ, ἀπᾶ ἴῃ {πε Δ ῬΟΟΚΚ μ6 ἀϊθοουγβοβ 
ὕῆπ5 ἀθοὰὺ π6 ΑΡροοάῖγρβε οὗ Τό μπ πα {πε πυταθευ 
οὗ {π6 πᾶς οὗ ἔπε Απεοῃυϑὶ. “ΝΟΥ βἴποο {5 ἰ5 
80, Δα 5'ποθ {Π18 Ππυταθου 15 ἔουπα ἴῃ 411 ὑπῈ ροοα 
Πα Δποϊθηΐ οορίθβ, ἃπα βἴποθ ἔμοβα ηοῸ Πᾶνε 566} 
ΦόΠη ἕδος ἴο ἕδος ὑθϑεϊγ, ἀπ γθάβοι ἔθ θ 65 τ ὑπαΐ 
ἐπα πυταρον οὔ ὑῃ6 πϑῖης οἵ {πθ θεαβὲ ἄρρϑᾶτβ δοοουᾶ- 

ἴηρ' ἴο Π6 πυτησγαίίοι οἵ πῸὸ ασεεκβ Ὀγ ἐπε Ἰο δθυβ 
ἴῃ Ὁ... . Απᾶ ροΐηρ' οῃ ἰαἴξυ 6 βᾶγ58 φοῃποθυηΐηρ' 

{86 581η6 ροϊηῦ, “ὟΥε ὑπεγείογε νψ1}] ποὺ ἴδϊκα {Π6 τῖβι 
ΟὗὁἨ τηδκίηρ' δὴ ροβὶ εἶνε βἰδύθσαθαῦ σοποουηΐηρ {Π6 
ΔΩ οὔ [Π6 Απὐοῃγϑὺ. Ἐὸγ 1 1ῦ Πα ῬΕ θη ΠΘΟΘβθαΥῪ 
ἔου ἰδ πᾶτηβ ἴο ἢᾶνε θθ6θὴ Δῃποιηοδᾷ οἸθαυ αὖ ἐπα 

ΡῬγεβθηῦ ἰὴ, [Ὁ μου πᾶνε Ῥ6θπ βροόκβθὴ ὈΥῪ Βΐτῃ 
ὙΠῸ 8150 ϑὰν ὑπΠ6 Βενοϊαίϊίοη ; ἴον Ὁ γγὰβ ποὺ δυϑῃ 

᾿Β6ΘῊ ἃ ἰοῃρ' {ἴτη6 ἀρῸ, Ραΐ αἰγηοβὺ ἴῃ οὐσ οὐ σοποτᾶ- 
ἔϊοη ονγαγβ {Π6 ἐπα οἵ {πΠ6 τεῖρῃ οἵ Ἰθοτηϊ δη.᾿᾿ 

ΤῊΘ δυΐπου αποϊοα 5ὰγ5 ὑΠϊ5 ἀθοιυΐ πΠ6 ΑΡόοσδυΡ56, 
Δηα Πα αἷδὸ τηδῃίϊοηβ ἔπε ἤχου Εἰ ρίϑυ]ας οὔ “20Πῃ, 
τη δ Κίηρ᾽ ΤΥ αποϊαίϊομβ ἔγότη ἰδ, δηα Πκαυῖβε ὑπ6 
ἢυϑὺ Ἐρίβϑι]αῈ οἵ Ῥεῖοσ. Απᾶ ἢε ποὺ οὔἱν Κπὸν Βαϊ 
αἶδο γϑοαϊνοϑα 5 {πὸ νυϊτπρ' οὗ ἐπε 5σΠορΠοσα, βαγίηρ, 
ΤΠ ΎΥΕ]] ἀἰά τπ6 ϑουρίατα 580 ἡ ἢγϑὺ οὗ ἃ}} θε]ϊονα ἐπαὺ 
Ὅσα 15. ὁπ6 ψγὴο ογεαίεα δῃα διξεα τορεϑίμου 8}]} 
ἐΠΐηρθ,᾽ ἀπ 50 οἡ. Ηδ αἶβθο τηδᾶδ βοῖὴθ αποίαϊίοηβ 
811 θὰ νουθ}}ν ἔγομ ὑμ 6 Ὑ!βάοτυῃ οἵ ϑοϊοσθοῃ, “ Απα 

1 Αροοχγάϊηρ' ἴο ον. χὶϊ!. 18 ἐπε Νιμηθεν οὗ ἐῃς Βϑαϑὲ 15 
666. Πα ροϊπὲ 15 ἐπαΐ ἴπ ἀποϊθηΐ ἐϊπηθβ ἐμα Ἰεϊξουβ οἵ {π6 
ΔΙΡΒαρεὶ γγ γα πἰϑεα 85 ΠΌΤΩΕΥΒ : ὑππ5 ἐῃς ψΎϊοῦ τηθδη8 ὑπαὶ 
1 πα Ἰεϊξοιϑ 'ῃ ἔῃ6 πϑιης οὗ ἐῃς Βραβϑὶ θὲ ἰδίκβῃ ἃ5 ΠΌΤ 6 8 
ἔπον Ὑ}1}} γῃθη δα αςα τρ δμποιηὶ ἰο 666. Τῆς αἰβῆου]ν 5 
τπαὶ ἢ ἃ 16 ἱπρθπαϊεν ἐπ18 οαη Ὀς6 Ῥγονϑᾶ ἴο θὲ ἔστι οὗ 
ἰπηοβὺ ΔῊ ὈΠΡΟΡ ΪδΙ ῬΘΥ͂ΒΟΗ. 5. 4.6. ἃ5 ϑευιρίαγα. 
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ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

ἩΙβά. 6,30 δὲ θεοῦ περιποιητικὴ ἀφθαρσίας, ἀφθαρσία δὲ 
ἴοι. 4, 7, 1. ἐγγὺς εἶναι ποιεῖ θεοῦ. καὶ ἀπομνημονευμάτων 
2, 38,1. 80, 1. ὃ 
ἐδ Ὁ 30. 1 δὲ ἀποστολικοῦ τινος πρεσβυτέρου, οὗ τοὔνομα 
1, ᾽ ᾿ “ ,ὔ , ᾿ ρ Ἢ ᾿ "ἴα σιωπῇ παρέδωκεν, μνημονεύει ἐξηγήσεις τε αὐτοῦ 

“-“ , Ψ, Α 3 ,ὔ 

[πα θείων γραφῶν παρατέθειται. ἔτι καὶ ᾿Ιουστίνου. 
᾽ 7.2. " “ - ᾿ 3 ’ ,ὔ ’ὔ τοῦ μάρτυρος καὶ ᾿Ιγνατίου μνήμην πεποίηται, 

μαρτυρίαις αὖθις καὶ ἀπὸ τῶν τούτοις γραφέντων. 
Ττοπ. 1, 27. 4 κεχρημένος, ἐπήγγελται δ᾽ αὐτὸς ἐκ τῶν Μαρκίωνος 

’, 3 , Ε] “-“ Ὄ 59.) συγγραμμάτων ἀντιλέξειν αὐτῷ ἐν ἰδίῳ σπου- 
άσματι. ἀν ον 
Καὶ περὶ τῆς κατὰ τοὺς ἑβδομήκοντα ἑρμηνείας 

τῶν θεοπνεύστων γραφῶν ἄκουε οἷα κατὰ λέξιν 
ὥ ςε Α Φ' » ᾽ δ . Ε Α 

Τρθη. 8, 21,1 γράφει: ὁ θεὸς οὖν ἄνθρωπος ἐγένετο καὶ αὕτος 

κύριος ἔσωσεν ἡμᾶς, δοὺς τὸ τῆς παρθένου σημεῖον, 
ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ἔνιοί φασιν τῶν νῦν τολμώντων 

ὔ Ἁ ,, δ᾽» Α « “-“ » 

15. ἴ, 14 μεθερμηνεύειν τὴν γραφήν, ἣ ἰδοὺ , ἦ νεᾶνις ἐν 
γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν᾽. ὡς Θεοδοτίων 
« ΄ ε Ἢ ,ὔ ᾿ ᾿.Α᾽ “λ «ς Π ’’ ἡρμήνευσεν ὁ ᾿Εφέσιος καὶ ᾿Ακύλας ὁ []οντικός, 
ἀμφότεροι ᾿Ιουδαῖοι προσήλυτοι, οἷς κατακολου- 
θήσαντες οἱ ᾿Εβιωναῖοι ἐξ ᾿Ιωσὴφ αὐτὸν γε- 

“-“ ᾽ὔ 77 ,ὔ 2 ,ὔ εὐ 

γενῆσθαι φάσκουσιν. τούτοις ἐπιφέρει μετὰ 
ΤΙτγθη. 8.91. 2 ΄ λέ [] Α “ Ἀ Ῥ , “- .8,21,2 βραχέα λέγων" “᾿ πρὸ τοῦ γὰρ ἱῬωμαίους κρατῦναι 

τὴν ἀρχὴν αὐτῶν, ἔτι τῶν Μακεδόνων τὴν ᾿Ασίαν 
“- Ψ' 

κατεχόντων, Πτολεμαῖος ὁ Λάγου φιλοτιμούμενος 
τὴν ὑπ᾽ αὐτοῦ κατεσκευασμένην βιβλιοθήκην ἐν 
᾿Αλεξανδρείᾳ κοσμῆσαι τοῖς πάντων ἀνθρώπων 

“- “-“ ᾽ὔ 

συγγράμμασιν ὅσα γε σπουδαῖα ὑπῆρχεν, ἠτήσατο 
παρὰ τῶν “ἹἹεροσολυμιτῶν εἰς τὴν “Ἑλληνικὴν 
διάλεκτον σχεῖν αὐτῶν μεταβεβλημένας τὰς γραφάς. 
οἱ δέ, ὑπήκουον γὰρ ἔτι τοῖς Μακεδόσιν τότε, τοὺς 

“- “- - " παρ᾽ αὐτοῖς ἐμπειροτάτους τῶν γραφῶν καὶ 
ἀμφοτέρων τῶν διαλέκτων, ἑβδομήκοντα πρεσβυ- 
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ἘΟΟΙ,ΕΒΙΑΒΤΊΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, ΡΥ. νι. 8-19 

1Π6 νἱδίοπ οἵ σα ργοάποθβ ἱποουυαρὶ ΠΠΠγ ἀπα ἰη- 
ΘΟΥΓΙΡΙΠΠ ν Ὀυΐπρθ 5 πρᾶν ἴο Οοα. Ηες α150 
αυοΐα5 ἐγθα βεβ οἵ ἃ οογίαίϊῃ δροβίο!ς. ρυεβουὕου 
ὙΏΟΒΘ Πᾶτηθ Π6 ρᾶβ565 ὈῪ ἰπ βθποα ἀπᾶ ρῖνεβ ΠΪ8 
Ἰηδεγργυθϊαϊίοη οἵ αἰνίπε βουϊρίασα Μουδονευ, μΒῈ μᾶβ 
τηδα6 τηδηὐίοη οἵ 1 πδύϊη Ματγῦγυ δπᾷ Ἰρηδίίαβ, τα κίηρ' 
Τγεαπεηῦ αποίαίίοηβ ἔγοτα ὑποὶν τυ ηρβ, δηᾷ Π6 
ῬΙΟΙηΪβθα ἴο οἷνε ἴῃ ἃ βρϑοΐδὶ ψουκ ἃ γεξαϊαύίοη οὗ 
“Μαγοίοι ἔγοτη ἢΐβ5 ον νυ ηρ5. 

Ηδδυ αἷ5ο, νψοσα ἔου. ψογτά, ψνῃαὺ μῈ ψυυϊζοβ ἀθουὺ {π6 
ἰηξεγρυθίαϊίοη οὔ {πῈ ἱπϑρίγθα βου ρύσυγεϑ δοοογαϊΐηρ' ἴο 
ὑῃς6 ϑερίπαρίπῦ. “850 Οοα ῬὈεοᾶτηθ τηϑῃ ἃηα {π6 
Τιογα Βίμηβο! βϑανεα τ5, οίνίηρ ἃ5. 1ΠπΠ6 5'ρῃ οὗ ἐπα 
γίγρίη, Ὀαὺ ποῦ 85 Β0ῖὴ 6 580, ὙΠῸ δ {Π6 ργδϑεηΐ {ϊτὴθ 

ψοηΐαγα ἴο ἐγδηβὶαΐα {ΠῸ δουρύυτοβ, ἡ 6 ΠΟ] ἃ γοιπρ' 
γγΟΥηΔῊ 5}41] οοποαδίνα δηα θᾶ. ἃ 50η,᾽ δ. Τπεοδοίϊοῃ 

πῸ ἘΡἢδβίδπ ὑγαπδαἰθβα 1Ὁ ἀπα Ασα] ἔγομη Ῥομέίαβ, 
Ῥοΐῃ οἵ ὕπϑυὰ «εν ΐϑῃ ρυοβεϊγῦθβ, νυ μομὰ ἐπε ΕἸ οἱ τ 65 
ἔΌ]Π]ονν ἀπ ἀνεῦ ἐπαὺ μῈ νγὰβ βερούϊζοῃ ὈΥ ΨΦοόβερ. 
ΑΥ̓οΥ ἃ τ||6 ἢ σόοθθ οὐ ἔπ: “᾿ΕῸΥ Ὀαΐογε ἐπα 
Βογηδπβ δϑίδ 564 ὑπεῖν σονουηπηθηῦ, ψη1|6 {ΠῸ 

Μδοδαοηίΐδῃηβ 5.1}} ροββθβββα Αβϑῖα, Ῥίοϊθτηυν, ὑΠ6 505 

οὗ Τιαρτιβ,1 θεΐπρ' νευν δηχίοιβ ἴο δάζουῃ ὑπὸ ᾿ἰΌΥαΥΥ, 
ψγοἢ Πα παᾶ ἔουπαρα 'ἰπ ΑἸθχαμπασγία, τ ἢ 411 ἐπ 

Ρεϑὺ δχίδπὺ υυϊτπρβ οὗ 4}} τιθῃ, δϑκεα ἔτοσὰ ἐπα 

ἱηπαθιαηὺθ οὐ Ψεγαβαίθα ἴο πᾶνε ἐπεῖν βου ρύαγοβ 
ἐγδηβὶαιθα ἰπῖο ατεεκ. ΤΥ, ον {Ποὺ νρεσα δὖ ἐμαὶ 
ὑἶταθ 5}1}] 5] εοῦ ἴο π6 Μδοβαομπίδῃηβ, βεπῦ ἴο Ρίο] σαν 
βαυθηΐυ οἱάθυβ, πε τποϑὺ δχρουϊθποοα πον μιδὰ 

1. {Ἴ5.4}}ν ο4]1ςεα Ῥιο] ον ϑοίευ : Π6 τεϊρηθα ἔτοιη 828 ἴὸ 
Φ885 Β.6σ. 
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1 ΕΖγα 9, 88- 
4] 

ΕΌΒΕΒΙΓΒ 

τέρους, ἔπεμψαν Πτολεμαίῳ, ποιήσαντος. τοῦ θεοῦ 
ὅπερ ἠβούλετο. ὁ δὲ ἰδίᾳ ,“πεῖραν. αὐτῶν λαβεῖν 1 
θελήσας εὐλαβηθείς τε μή τι ἄρα συνθέμενοι 
ἀποκρύψωσι τὴν ἐν ταῖς γραφαῖς διὰ τῆς ἑρμηνείας 
ἀλήθειαν, χωρίσας αὐτοὺς ἀπ᾽ ἀλλήλων ἐκέλευσε 
τοὺς πάντας τὴν αὐτὴν ἔφης. “γράφειν, καὶ 
τοῦτ᾽ ἐπὶ πάντων τῶν βιβλ ίων ἐποίησεν. συνελ- 1 
θόντων δὲ αὐτῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ παρὰ τῷ Ἡτολεμαίῳ 
καὶ συναντιβαλόντων ἑ ἑκάστου τὴν ἑαυτοῦ ἑρμηνείαν, 
ὁ μὲν θεὸς ἐδοξάσθη, αἱ δὲ γραφαὶ ὄντως θεῖαι 
ἐγνώσθησαν, τῶν πάντων τὰ αὐτὰ ταῖς αὐταῖς 
λέξεσιν καὶ τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασιν ἀναγορευσάντων 
ἀπ᾽ ἀρχῆς μέχρι τέλους, ὥστε καὶ τὰ παρόντα 
ἔθνη γνῶναι ὅτι κατ᾽ ἐπίπνοιαν τοῦ θεοῦ εἰσιν 
ἑρμηνευμέναι αἵ γραφαί. καὶ οὐδέν γε θαυμαστὸν Ι 
τὸν θεὸν τοῦτο ἐνηργηκέναι, ὅς γε καὶ ἐν τῇ 
ἐπὶ Ναβουχοδονόσορ αἰχμαλωσίᾳ τοῦ λαοῦ δια- 
φθαρεισῶν τῶν γραφῶν καὶ μετὰ ἑβδομήκοντα ἔ ἔτη 
τῶν ᾿Ιουδαίων ἀνελθόντων εἰς τὴν χώραν αὐτῶν, 
ἔπειτα ἐν τοῖς χρόνοις ᾿Αρταξέρξου τοῦ Περσῶν 
βασιλέως ἐνέπνευσεν "Ἔσδρᾳ τῷ ἱερεῖ ἐκ τῆς 
φυλῆς Λευὶ τοὺς τῶν προγεγονότων προφητῶν 
πάντας ἀνατάξασθαι λόγους καὶ ἀποκαταστῆσαι 
τῷ λαῷ τὴν διὰ Μωυσέως νομοθεσίαν. τοσαῦτα 
ὁ Ἑϊρηναῖος. 

ΙΧ. Ἐννέα δὲ καὶ δέκα ἔτεσιν τῇ “βασιλείᾳ δι- 
αρκέσαντος ᾿Αντωνίνου, Κόμοδος τὴν ἡγεμονίαν 
παραλαμβάνει: οὗ κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῶν κατ᾽ 
᾿Αλεξάνδρειαν ἐκκλησιῶν ᾿Ιουλιανὸς ἐγχειρίζεται 
τὴν ἐπισκοπήν, ἐπὶ δυοκαίδεκα ἔτεσιν ᾿Αγριππίνου 
τὴν λειτουργίαν ἀποπλήσαντος. 

-- 
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ἘΟΟΙΈΕΒΙΑΒΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, Υ. νι. 19---ἰχ. 1 

οἴη ἐπα δουρίυγεβ ἀπά ἴῃ θοὺἢ Ἰδηριιαροβ, ἀπᾶ Οοά 
ἔθ ψτουρηῦ τ ῃαὺ μῈ 64. Βαὺ Ῥίο]οιην, νυ βῃϊπρ, 
ἴο τηϑῖκε ἐγ] οὐ ἔμθτὰ ἴπ ἢΐβ οὐὴ γᾶν, πᾶ Βεΐηρ' 
δγαϊα 1θδὺ ἔπον 5ῃου]α πᾶνε τηδᾶθ βοῖιθ ἀρυθοιηθηΐ 
ἴο Θοηο6 8] ὈῪ ὑποῖν ἐγαπϑδἰΐοα ὑῃ6 ἰσατῃ ἴῃ {πὸ 
Βουρίαγοβ, βαραγαιθα ἔθθυα ἔγοτα πα ἃποῖμου πᾶ 

ΘΟΙΤηΔΗΘ64 ποτὰ 8]] ἴο υυῖξε ὑπ 6 βατὴθ ὑγδηβ]α ίοη. 
Απα {Π|8 μα αἰᾷ ἴῃ ἐπ6 οδβε οἵ 411 με θοοκβ. Βαυὲΐ 
γμθη ἐΠΕΥ οατης ἰοροῦπον ἕο Ῥίο]θιην, πᾶ οοτηρατοά 

᾿ς 6Δ0ἢ Πἰὶβ οὐ ὑγδηβ]αἰίοη, Οοα νγὰβ ρ]ουΠβα δηᾷ ἐπῸ 
Θουρὕαγ 68. Ὑγ6 16 ΥὙΘΟΟρΡ ΖΘ ἃ5 ὑγα]ν ἀϊνίπο, ον ἐμ Ὺ 
81} τοπάογθα {πΠ6 βᾶτὴς ἐπίηρϑ ἴῃ [Π6 βᾶῖὴβ ψογᾶβ δηᾶ 
{Π6 βᾶπη6 ΠδΠη65, ἔγοτα θερὶ πηΐηρ' ἴο 6π4, 50 ἐπαὺ Ἔνθ 

{πε Βοαΐμθη ψη0 ψεγα Ῥγεβεηὺ πον ἐμαὺ {πΠ6 δουῖρ- 
ἴστ65. Πδα Ὀθεη ἐγαηβ θα Ὀγ {π6 ἱπβρίγαϊίοι οὗ αοα. 
Απᾷ [Ὁ 15. πὸ τηδῦνοῖ ἐμαὺ Θοἄ ἀϊάᾷ ἐπῖ5, ἔου ψμδπ ἐπε 

Βογιρύστεβ ῃδα Ῥβδη ἀεβίτουεα ἴπ ἐπα οδρυϊνιτγ οὗ {ΠῸ 
ῬΘΟΡΙΘῈ ἴῃ {πε ἀδγ5 οἵ ΝερυοῃδάποζΖαυ, ἀπ ἐπε 9 6νν5 
Βαᾶ ροπα θδοῖς ἴο ὑπεῖν δου πη ΔΕΌΕΥ βανθηῦν γ6 875, 
ἔδπεπ ἰπ ἐπε ἐΐϊπμθβ οἵ Αὐΐαχεῦχϑβ, ἔμς Κίηρ' οὗ ἐπδ 
Ῥουβίδηβ, μ6 ἱπβϑρίγοα ΕΖγα, ἔῃ ῥυϊθϑὺ οἵ {πῸ ἐτῖθε οὗ 
Τιονὶ, ἴο τίου 41} {πῸ βαγίηρβ οἵ {πῸ ρυορῃεῖβ ψῃὸ 
Πα σοπα Ῥεΐοτε, πα ἴο γϑϑΐουε ἴο ἴπΠ6 ρξορὶβ {πε 
Ἰανν σίνεῃη ὈγῪ Μοβεβ. 1 850 τῇθ0ἢ 5805 [τΘΠδαι5. 

ΙΧ. γεη Απιοπίπυβ μδα Πο]α {πὸ διαρίῖτε ἴου πἰπο- 
᾿ἴεϑῖ γοδῦβ, Οοτητηοααβ 2 γθοαϊνεα {Π6 βονογεϊσηΐν, ἀπά 
ἴῃ Ηἰ5 βυϑὺ γϑαν Ψ]18π νγὰβ δρροϊηϊθα ἴο ἔπ Ἔερίβοοραῖθ 
οὗ ἴπ6 σμυτομοβ ἴῃ ΑἸοχαπάτγία θη Αρυὶρρίπυβ πα 
οοτηρ] οἰθα Πἴ5 ταϊ τ ϑίγυ δου ὕνγεϊνε γ 6878. 

1. ΤῊς βοῦτγος οὗ {π15 ἰγδα!οπ ϑθοὴβ ἴο θῈ ἐπε ζοέέογ οὗ 
γϊβέοαβ, ψϊοἢ ρατροτγίβ ἴο θ6 {πὸ ψουκ οἵ ἃ Ῥεγβϑίδηῃ ποΌ]6 ἴῃ 
ἴῃς ἔϊπης οἵ Ῥίοϊοην ῬΒΙΠ Δα εΙΡἢι5 (98ὅ-947 5.6.). ὅὲες Εὶ. 
Βομάγου, αὐγ΄. νοὶ. 1]. 2 Τῃ α.Ὁ. 180. 
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Χ. ᾿Ἡγεῖτο δὲ τηνικαῦτα τῆς τῶν πιστῶν αὐτόθι] 
διατριβῆς ἀνὴρ κατὰ παιδείαν ἐπιδοξότατος, ὄνομα 
αὐτῷ ἸΙάνταινος, ἐξ ἀρχαίου ἔθους διδασκαλείου 
τῶν ἱερῶν λόγων παρ᾽ αὐτοῖς συνεστῶτος" ὃ καὶ εἰς 
ἡμᾶς παρατείνεται καὶ πρὸς τῶν ἐν λόγῳ καὶ τῇ 
περὶ τὰ θεῖα σπουδῇ δυνατῶν συγκροτεῖσθαι 
παρειλήφαμεν, ἐν δὲ τοῖς μάλιστα κατ᾽ ἐκεῖνο 
καιροῦ διαλάμψαι λόγος ἔχει τὸν δεδηλωμένον, 
οἷα καὶ ἀπὸ φιλοσόφου ἀγωγῆς τῶν καλουμένων 
Στωϊκῶν ὡρμημένον. τοσαύτην δ᾽ οὖν φασιν 3 
αὐτὸν ἐκθυμοτάτῃ διαθέσει προθυμίαν περὶ τὸν 
θεῖον λόγον ἐνδείξασθαι, ὡς καὶ κήρυκα τοῦ κατὰ 
Χριστὸν εὐαγγελίου τοῖς ἐπ᾽ ἀνατολῆς ἔθνεσιν 
ἀναδειχθῆναι, μέχρι καὶ τῆς ᾿Ινδῶν στειλάμενον 
γῆς. ἦσαν γάρ, ἦσαν εἰς ἔτι τότε πλείους εὐ- 
αγγελισταὶ τοῦ λόγου, ἔνθεον ζῆλον ἀποστολικοῦ 
μιμήματος συνεισφέρειν ἐπ᾽ αὐξήσει καὶ οἰκοδομῇ 
τοῦ θείου λόγου προμηθούμενοι: ὧν εἷς γενόμενος 
καὶ ὁ Πάνταινος, καὶ εἰς ᾿Ινδοὺς ἐλθεῖν λέγεται, ̓ 
ἔνθα λόγος εὑρεῖν αὐτὸν προφθάσαν τὴν αὐτοῦ παρ- 
ουσίαν τὸ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον ᾿παρά τισιν 
αὐτόθι τὸν Χριστὸν ἐπεγνωκόσιν, οἷς Βαρθολομαῖον 
τῶν ἀποστόλων ἕνα κηρῦξαι αὐτοῖς τε Ἑβραίων 
γράμμασι τὴν τοῦ Ματθαίου καταλεῖψαι γραφήν, 
ἣν καὶ σῴζεσθαι εἰς τὸν δηλούμενον χρόνον. ὅ. 

ε μὴν Πάνταινος ἐπὶ πολλοῖς κατορθώμασι τοῦ 
κατ᾽ ᾿Αλεξάνδρειαν τελευτῶν ἡγεῖται διδασκαλείου, 
ζώσῃ φωνῇ καὶ διὰ συγγραμμάτων τοὺς τῶν 
θείων δογμάτων θησαυροὺς ὑπομνηματιζόμενος. 

ΧΙ. Κατὰ τοῦτον ταῖς θείαις γραφαῖς συν- 
ασκούμενος ἐπ᾽ ᾿Αλεξανδρείας ἐγνωρίζετο Κλήμης, 
ὁμώνυμος τῷ πάλαι τῆς Ῥωμαίων ἐκκλησίας 
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ἘΟΟΙΓΕΒΙΑΘΤΙΟΑῚΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, Υ. χ. 1-- χι. 1 

Χ, ΑΥ ὑπαῦ {ἰπη6 ἃ πιᾶῃ νΟΥῪ δγηοιιβ ἔου, ἢ5 ᾿θᾶτη- 
ἴηρ' πΠδιηθα Ῥαηΐδθπιιβ δα ομᾶσρε οὔ ἐπε Πἴὲ οὗ 
τς αι Πα] ἴῃ ΑἸΘχαπαᾶσνία, ἔου ἔγόσα ἀποῖϊθπὶ οαβίοση 

ἃ Β6Π001] οἵ 5δογεα Ἰδαγηΐηρ οχίϑιθα διηοηρ ἔπαῖη. 
ΤΗϊθ Βοθοο] Πὰ5 Ἰαϑίθα οὐ ἴο οὐχ {ἰτηθ, απᾷ μὰ πᾶνε 

ματα ὑπαῦ 1Ὁ 15. τηδπαρ θα ὈΥ τπθπ ρου Υ] πὶ ἐπεὶν 
᾿ Ἰοδυηΐπρ' ἀπ Ζ68] ἴον αἰϊνίπε ἐπίηρθ, θα ἰγδα! οι 

βᾶγβϑ ὑπαὶ αὖ ἐπαὺ ἐΐπηθ Ῥαηΐαθμιιβ νγὰθ ββϑρθοίδ!]ν 
᾿Θηϊηθηῦ, δπα ὑπαῦ μ6 παᾶ Ῥβεῃ ἱπῆπθποθα ὈῪ {π6 

ΡῬΒΙΠΟΒορΡἢΪο βγβύετα οὐ ὑποβα οδ]δα βιοϊοβ ΤΏΘΥ 58 ὺ 
ὑπαὺ Πα 5ῃονγεᾶ βιοἢ Ζ68] ἴπ Πῖ5 γάτα αἰ βροβί οι ΤῸΣ 
{πα αἰνίπα ψογὰ ὑπαὶ ἢ6 νψψὰβ δρροϊηϊεα δ5 ἃ Πεγδ] 

ἴοΥ {Π6 σΌΒΡΕΙ] οἵ ΟΠ γίϑὺ το π6 μεαίμεῃ ἴῃ ἐπε Ἐδϑὺ, 
8 Πα νψ 5 βεῃΐ δἃ5 [Ὧ7 ἂ5 [πᾶΐὰ. ΕῸΥ ἱπᾶθοϑα ἔπεσα ευα 
ΠῚ} ὑΠ6Π τηϑην δνδηρο]δίβ οὐ {πῸ νοστὰ πο Πδα 
βου πουρηῦ ἕο 86 ἱπβρίτθα 268] οὐ πε δροβίο!ο 

ΤΠΟ6Ε] ἴον ὑπὸ ἱπούεαβα δηα {πς θυϊ]άϊπρ ὰρ οὗ {πε 
αϊνίηθ ψογσά. Ομ οὔ {π686 νγὰβ Ραπίδθπαβ, δηα ἴὐ 15 
5814 ὑπαῦ ΠῈ ννεπῦ ἴο ἐπα [πάᾶ΄δπ5, ἀπα {πῸ ὑγδαϊ ! 0 15 

ὑΠδᾶῦ Πα ἔουπα {ποτα ἐπαῦ δυηοηρ' βουηα οὗ ὕποβα ὑπεσα 
Π0Ὸὺ Πδα Κπονῃ (τὺ ὑπθ (ο5ρΡ61 δοοογαϊηρ ἴοὸ 
Μεῖζον πᾶ ργθοεαβα ἢ οογηΐηρ; ; ἔου ΒαυΠο]ουηθν, 

9Π6 οὗ {π6 δροβϑίϊεβ, μΠαᾶ ρυθδοῃεά ἴο ἔπεῖὴ πᾶ δὰ 
Ἰεῦν ποτὰ {πΠῸ νυϊπρ' οἵ Μαΐίμον τ᾿ Ηδρταν 1οὐΐϑυβ, 

ὙΠΟ νγὰ5 Ῥγθβϑουνεα ἀπὲ} {π6 {ΐπηθ τηθηἰϊοπϑᾶ, 
Ῥαπίδθηαβ, δέθευ τϑὴν δΔομϊονουηθπῖβ, νγὰβ δὖὺ {Π6 

᾿Βεοδᾶ οἵ {π6 56Π00] ἴπ ΑἸοχαηᾶνϊα πη }}}] Πῖ5 ἀθδίῃ, 
᾿ΔΠ4 ΟΥ̓ΔΠῪ ἀπ ἰπ υυϊθπρ ἐχρουπᾶάθα {ῃ6 ὑγθᾶβαγαϑ 
οὗ της αἰνίπε ἀοοίτίηδ. 

ΧΙ. Τὰ Πῖθ ὑἴϊπηθ ΟἸἹειηθπί, ὑπὸ παυθβακε οὗ {πῸ 

ῬαρῚ] οὗ {π6 ἀροβῦϊεβ γμο Πδᾷ οποο τυ]θα {Π6 ομυσοἢ 
οὗ Βοῖμθ, νγὰβ ατηουβ ἴθ ΑἸθχαπασχία [Ὁ ἢϊ5. βύυαν 
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ἡγησαμένῳ φοιτητῇ τῶν ἀποστόλων: ὃς δὴ καὶ 2 
ὀνομαστὶ ἐν αἷς συνέταξεν “Υποτυπώσεσιν ὡς ἂν 
διδασκάλου τοῦ Ἰ]ανταίνου μέμνηται, τοῦτόν τε 
αὐτὸν καὶ τῶν Στρωματέων ἐν πρώτῳ συγγράμ- 
ματι αἰνίττεσθαί μοι δοκεῖ, ὅτε τοὺς ἐμφανεστέρους 
ἧς κατείληφεν ἀποστολικῆς διαδοχῆς ἐπισημηνά- 
μενος ταῦτά φησιν" “᾿ ἤδη δὲ οὐ γραφὴ εἰς ἐπίδειξιν 8 
τετεχνασμένη ἥδε ἡ ἡ πραγματεία, ἀλλά μοι ὑπο- 
μνήματα εἰς γῆρας θησαυρίζεται, λήθης φάρμακον, 
εἴδωλον ἁ ἀτεχνῶς καὶ σκιαγραφία τῶν ἐναργῶν καὶ 
ἐμψύχων ἐκείνων ὧν κατηξιώθην ἐπακοῦσαι λόγων 
τε καὶ ἀνδρῶν μακαρίων καὶ τῷ ὄντι ἀξιολόγων. 
τούτων ὁ μὲν ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος, ὃ ᾿Ιωνικός, ὃ δὲ 4 
ἐπὶ τῆς μεγάλης Ἑλλάδος, τῆς Κοίλης ἅτερος 
αὐτῶν “Συρίας ἦν, ὁ δὲ ἀπ᾽ Αἰγύπτου, ἄλλοι δὲ 
ἀνὰ τὴν ἀνατολήν, καὶ “ταύτης ὁ μέν τις τῶν 
᾿Ασσυρίων, ὁ δὲ ἐν τῇ Παλαιστίνῃ Ἕβραϊος 
ἀνέκαθεν: ὑστάτῳ δὲ “περυτυχών, δυνάμει δὲ ἄρα 
πρῶτος ἦν, ἀνεπαυσάμην, ἐν Αἰγύπτῳ θηράσας 
λεληθότα. ἀλλ᾽ οἱ μὲν τὴν ἀληθῆ τῆς μακαρίας δ 
αὐ βου Γῇ διδασκαλίας παράδοσιν εὐθὺς ἀπὸ Πέτρου 

ὶ ᾿Ιακώβου ᾿Ιωάννου τε καὶ Παύλου τῶν ἁγίων 
ἀποστόλων παῖς παρὰ πατρὸς ἐκδεξάμενος (ὀλίγοι 
δὲ οἱ πατράσιν ὅμοιοι), ἧκον δὴ σὺν θεῷ καὶ εἰς 
ἡμᾶς, τὰ προγονικὰ ἐκεῖνα καὶ ἀποστολικὰ κατα- 
θησόμενοι σπέρματα." 

ΧΙ]. ᾿Επὶ τούτων τῆς ἐν “Ἱεροσολύμοις ἐκκλη- 
σίας ἐπίσκοπος ὃ παρὰ πολλοῖς εἰς ἔτι νῦν βε- 
βοημένος Νάρκισσος ἐγνωρίζετο, πεντεκαιδεκάτην 
ἄγων διαδοχὴν ἀπὸ τῆς τῶν ᾿Ιουδαίων κατὰ 
“Αδριανὸν πολιορκίας, ἐξ οὗ δὴ πρῶτον τὴν 
αὐτόθι ἐκκλησίαν ἐξ ἐθνῶν συστῆναι μετὰ τοὺς 
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᾿ΒΟΟΙΕΒΙΑΒΤΊΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, Υ͂. χι. 9. χα 1 

οὗ πη6 Ηοῖν ϑουίρίαγεβ τ Ῥαπίδεπυβ. [πὶ {Π6 
Ηγροίψροδος Ὑῖϊοη Π6 οοτηροβθα ἢ τηθηίϊοποά 
Ῥαηίδθπαβ ΟΥ̓ ΠδΙη6 ἃ5 Πἷβ ὑθδοθου, πα ἢ6 566 1ὴ5 ἴο 
τὴς ἴο Δ|1πᾶ6 ἴο Πίτη ἴῃ ὑπὸ ἄγοῦ θοοΚ οὔ ἐπε ϑέγοηιαίοιε, 1 
ὙγΠ6η ἢ6 5068 κβ ἔπυ5 ἴῃ τοΐεγθποθ ἴο ὑπὸ τος αἴ15- 
ἐϊηρ 5} 64 ταθτθο 5 οὗ {π6 ἀροβύο!ο βαοοθβϑϑίοι  ΠΙΟἢ 
6 Πδᾶ τεοεϊνεα. “ςἼΤῊ 5 γοΥῖκ 15 ποῦ ἃ συ τηρ' οοτα- 
Ῥοβϑᾶ ἴογ 5ῆονυν, θαὺ ποῖδθϑ βίου ὉΡ ἔου τὴν οἱ ἃρε, 
ἃ ΥΕΙΏΘΟῪ ἀραϊπϑὺ Τουρ οὐ Ὁ] Π 655, δῃ ἱτππᾶρα πἱτπουῦ “ 
ατί, πᾶ ἃ 5κείοῃ οἵ ἴποβϑϑ οἱδαὺῦ δπᾶ νῖϊὰ] ψουβ  ῃῖ ἢ 

1 νγὰβ ρυϊν!εροά ἴο μθδῦ, δπα οὗ Ὀ]6ββεα δπᾶ ὑσυϊν 
πούϑθ]α τὰθη. ΟΥἁ ἐποθα οπθ, ὑπὸ Ιοηΐδη, νψγὰβ ἴῃ 
Οτεθοθ, δηοῦμου ἴῃ ϑουτῃ [Τὐα]γ, ἃ ἐπίτα ἴῃ Οοε]ε- 
ϑγεῖα,; δπούμου ἔγοπι Εἰσγρί, δπα ὑπεγα ὑγοῦθ οὐ υβ 
ἴῃ ἐπε Εαϑί, οπα οὗ ἵπειὰ δὴ Αββϑυυίδῃ, δπούμου ἴῃ 

Ῥαϊεοιϊπε οὗ Ηερτον οτἱρίη. Βυΐ ψμθη 1 Πα τηϑὶ 
ἐπα Ἰαϑὺ, δῃᾶὰ ἴῃ ρονεὺ ἢ νγὰϑ ἱπάβεα {πῃ ἢγβὺ, 1 

“Βυπίεά Πίτα ουὖ ἔτοτα Πΐ5 οΘοποθδϊτηθηὺ ἴῃ Εἰσγρὺ ἀπᾶ 
ξουπά τοϑῦ. Βαῦ {πΠ656 τηϑθη ργθβουνϑᾶ ὑπὸ ἔστε ὑγδαῖ- ὦ 
τοι οὗ {πΠ6 Ὀ]6βϑβα ὑθδομίηρ αἰγθοῦν ἔτοτα Ῥεΐευ ἀπ 
᾿Φατηθβ δπᾶ Φόῃη δπᾶ Ρϑα], [πε ΠΟΙ ἀροβῦ!θβ, βοὴ τϑ- 

᾿οοἰνίηρ ἰὉ ἔγοτα ξαΐμον (θαῦ ἔπούα μετα ἔθ {κὸ ὑποῖν 
αὶ 6γ5), πα ὈΥ πα Ὀ] 6ββϑίπρ' οἵ αοα ΤΠ6Υ σᾶτας ἀονῃ 
ἴο 5 ἴο ἀεροβίῦ ἔποβθ δποδβῖγαὶ ἀπ δροβίο]ο βεθάβ8.᾽᾿. 

ΧΙ]. [πῃ {πεῖς ἀϊτπθ ἔπεα ἢουχϑηῃθα Ναγοΐβϑαβ, 

ὈΙΒΠΟΡ οὗ ὑπ6 σμαγο ἢ δὖ Ψ Θγαβαίθτα, γη0 15 5.1] ψ ον 
ξατηουβ. ΗἜ Ππεῖά {ῃς ϑβυοσοϑϑίοι ἰπ {πΠ6 πἤλθθητῃ 
ῬΙίασα ἴδον [Π6 δίερε οὗ ὑπθὸ εν ἀπᾶον Ηδαάτνίδπ, 
δα ψγὰ μᾶνε βἰαϊεα αἰγοδᾶν ὑπαὺ ἔγογα ὑπαῦ τἴταθ {ῃ6 
Ομυτο ἴῃ ὑπαὺ οἰὐγ ψγὰ8 οοιηροββαᾶ οἵ (ἀθῃθ!εβ, ἴπ 

1 9566 [πἰτοαποίίοῃ, Ρ. χὶν. 
3 'Τμδΐ ἴ5, ἔμα αἰδισιοὶ οὗ ἴῃς Το θάποη. 
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ἐκ περιτομῆς καθηγήσασθαί τε αὐτῶν πρῶτον 
᾿] ε “ ὍΡΚΩΝ ΄ .] ώ 9. εν» ἐξ ἐθνῶν ἐπίσκοπον Μάρκον ἐδηλώσαμεν" μεθ᾽ ὃν 
ἐπισκοπεῦσαι Ἰζασσιανὸν αἱ τῶν αὐτόθι διαδοχαὶ 

“- ’, 
περιέχουσιν, καὶ μετὰ τοῦτον Πούπλιον, εἶτα 

᾽ὔ ἢ» ΦᾺ δ 3 Ψ μὴ 7. 

Μάξιμον, καὶ ἐπὶ τούτοις ᾿Ιουλιανόν, ἔπειτα Τ᾿ άϊον, 
Ε] Δ " 7..- “ Α ’ὔ μεθ᾽ ὃν Σύμμαχον, καὶ Τάϊον ἕτερον, καὶ πάλιν { 

ἄλλον ᾿Ιουλιανόν, Καπίτωνά τε πρὸς τούτοις καὶ 
" “-“ 

Οὐάλεντα καὶ Δολιχιανόν, καὶ ἐπὶ πᾶσι τὸν 
Νάρκισσον, τριακοστὸν ἀπὸ τῶν ἀποστόλων κατὰ 
τὴν τῶν ἑξῆς διαδοχὴν γεγενημένον. 

ΧΙΠΙῚ. Ἔν τούτῳ καὶ ἹῬόδων, γένος τῶν ἀπὸ 
3 , ᾿ ΤΩΣ ᾽ὔ « ν᾿ ὦ ε - Ασίας, μαθητευθεὶς ἐπὶ Ῥώμης, ὡς αὐτὸς ἱστορεῖ, 
Τατιανῷ, ὃν ἐκ τῶν πρόσθεν ἔγνωμεν, διάφορα 
συντάξας βιβλία, μετὰ τῶν λοιπῶν καὶ πρὸς τὴν 
Μαρκίωνος παρατέτακται αἵρεσιν: ἣν καὶ εἰς 
διαφόρους γνώμας κατ᾽ αὐτὸν διαστᾶσαν ἱστορεῖ, 

3 

τοὺς τὴν διάστασιν ἐμπεποιηκότας ἀναγράφων 
ἐπ᾽ ἀκριβές τε τὰς παρ᾽ ἑκάστῳ τούτων ἐπινενοη- 
. , , " ᾽ 5 ᾿ μένας διελέγχων ψευδολογίας. ἄκουε δ᾽ οὖν καὶ 

αὐτοῦ ταῦτα γράφοντος" Ἢ διὰ τοῦτο καὶ παρ᾽ 5 
ἑαυτοῖς ἀσύμφωνοι γεγόνασιν, ἀσυστάτου γνώμης 
ἀντιποιούμενοι. ἀπὸ γὰρ τῆς τούτων ἀγέλης 
᾿Απελλῆς μέν, ὁ τὴν πολιτείαν σεμνυνόμενος καὶ 

- - ν ’, τὸ γῆρας, μίαν ἀρχὴν ὁμολογεῖ, τὰς δὲ προφητείας 
, 3 ξ 

ἐξ ἀντικειμένου λέγει πνεύματος, πειθόμενος ἀπο- 
’, φθέγμασι παρθένου δαιμονώσης, ὄνομα Φιλουμένης " 

Ὁ 7 θ ̓) ᾿ ἂ κι ς ΄ Μ , 

ἕτεροι δέ, καθὼς καὶ αὐτὸς ὁ ναύτης ᾿Μαρκίων], 
δύο ἀρχὰς εἰσηγοῦνται: ἀφ᾽ ὧν εἰσιν Ποτῦτός τε 
καὶ Βασιλικός. καὶ οὗτοι μὲν κατακολουθήσαντες 9 

“ “Ἠ , Ἁ ,ὕ 

τῷ ἸΠοντικῷ λύκῳ καὶ μὴ εὑρίσκοντες τὴν διαίρεσιν. 

466 



ΒΟΟΡΙΝΥΑΘΤΙΟΛΙ  ΒΙΒΈΘΕΥ, ν. χη 1-- χῖῖ 4 

Βασοθϑϑίου ἴὸ ὑπ6 Ψονθῃ ΟΠ γι ϑύίαπβ, δπα ὑπαῦ {πῸ6 
ἢγβὺ οὗ τῆς (δπί!]α ὈΙβηορβ νγὰθ Μδγοιβ. Αὐἴζευ Ὠίτη 
[6 Ἰοοδὶ βιαοοθββϑίομβ τθοοτὰ ὑπαὶ (ὐδβϑίδη νγὰϑ ὈΙ5ΠΟΡ, 
Δα αἴξζου πίστη ῬΌΡ]5, ἔπε Μαχίτηυϑ, ἴῃ δααττίοη ἰο 
ὑμϑῖὴ «]18π, μη Οαΐαβ, αὔδου Ὠΐπὰ ϑυγητήδοῆιβ ἀπά 
δα ὑπ6 βϑθοοῃπα, δῃαᾶ {πθη δηοίμου {{]18ῃ, ἀπᾶ 
(δρίζο, ἀπά ἰπ δα α!ζίοι ἴο ἔΠθτ 8] 6 η5 δπα 9] οἢϊ- 
8΄Π 5, Δη4 αἴξευ ὑῃϑτὰ 411] Ναγοίβϑιιβ, {π6 ὑπ τ] 6 ἢ ἔτΌσα 
ἴΠ6 ἃροβὶ]θβ δοοουάϊηρ ἕο {ῃε γϑρα]ᾶν σισοθβϑίομ. 

ΧΠ]Ὶ. Αὐ {ῃϊς ἔτη οο ἈΠποάο, οὔ Αϑίὐῖο τδοθ, νγᾶϑ, 
85 ἢ6 παιγαῦεβ Πίπηβο], ἐΠ 6 ΡῸΡ1] αὖ Βοπλα οὗ Ταϊίδῃ, 
ὙΒοα τγαὰ ἢᾶνα τηδηὐοπθα ἅρθοόνθ, πα οοτϊηροβοά 
νδυΐουβ θΟΟΪΚ5, δι πρ' Οὐ ΘΥ5. Ἔβρθο οί] ομα αἰτεοϊοα 
δραϊηβὺ 6 Πού βΥ οἵ Μαδγοίοῃ. Ηδ 88γ8 ὑπδὲ Ὁ νγᾶβ 
αἰν!αοα ἴῃ ἢἷβ ἐϊπηα ᾿ηἴο νϑυΐοιιβ ορί πίοηβ, δηά, 46- 
ΒουΙ ηρ δοουγαίεϊν ὕποβα ῆῸ δά οδυβεα ἐπα 
᾿ἀϊνευροποο, μ6 γοίαϊα ὕΠ6 ἔα]56 ἐθδοῃίηρ ἀθνίβεα ὈῪ 
680} οὗ ἔπεα. [5086 η ὑῃθη ἴο Πίστη ἤθη ἢδ νυ 8 
ἐμὰ : “ὙΠεογοΐοτα ἐπ Ὺ Πᾶνα οβδβϑα ἴο ἄρυθ 6 διποηρ' 
ἐβδιηβοῖνεβ, ταδί ηὐαὶ πἰηρ' ἱποοηβίβεθηδ ορ᾽ ποθ. ΟΠ6 
οἵ ἐμεῖς που 15 ΑΡ6]}165, νγῆο 15 τενυθυθηοθα ΤΥ ἢΪ5 6 
δια οΪα ἀρθ. Ηδ δάτηϊΐβ ἐμπαῦ θυ 15 ὁπ Ρυϊποῖρ]ς,2 
Ὀυΐ ϑᾶγ5 ἐμαὺ ὑπ6 ρυόρῆθοίθθ ἂταὲ οὗ δὴ ορροβίῃηρ' 
ΒΡ ̓ τῦ, ἃπΠα Πα νγὰβ ρευβυδαθα ὃν {πΠ6 υὐΐογϑηοοθβ οὗ ἃ 
Ῥοββϑθϑβϑα τηδίάθη πδιηθα ΡῬΗΠ]Πουσηθπθ. Βαΐ οὐἤουβ, 
ΒΌΘΗ δ5. ἔπε οαρίαίϊῃη Πϊπη561 (Μαγοίοη), ᾿πίγοαποεα 
ὕνο Ρυϊηοῖρ] 65. ΤῸ ἔἤθτα θε]οπρ' Ρούξιβ πα Β8β1]Π1| 605. 
ΤΉΘθ6 ξο]οννεα ἐπε πο] οἵ Ῥοπέιβ,353 ποὺ ρεγοδίν!ηρ' 

1 ΤῊΪ5 οηἱ]ν σῖνεϑ {Ππἰσίθεη Πα 68 ἔγομη Μγοιβ ἕο ΝΝΑΓΟΙ 55:18, 
Ῥυΐ Ἐπιβοῖα5 σαν ὑπαὶ Ναγοίβϑιι ἴα ἰῃε βδέθβεπίῃ. Οὐοιη- 
Ῥάγίϑοη ἢ ἔπος Ολγοηίσοη, Βῃονν5 {Ππαὲ αἴίεν δρῖΐο [Π6 Ππαπη65 
οἵ Μαχίπηιϑ ἔπε βεοοηα δηᾶ Απίοηίπιβ 5ηοι]α 6 ἰπβοσίθα. 

5 Οὐ “ϑουῦτγοδ οἵ Ρεϊηρ,᾽ “Βερὶ πηϊηρ᾽,᾽᾽ ΟΥ αἰτηοϑὲ “Οοά.᾽" 
8 Πηδἑ 15, Ματγοίομ, γγῆο 15 βαϊα ἕο ἢαγε Ῥθεβη {π6 βοὴ οὔ ἃ 

ῬΙΒΠΟΡ 'ἰπ Ῥοπέιι5. ἷ 
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ἘΠΕ ΒΙΤΙΒ ν 

“- ͵ὔ “Ἢ 

τῶν πραγμάτων, ὡς οὐδ᾽ ἐκεῖνος, ἐπὶ τὴν εὐχέρειαν 
ἐτράποντο καὶ δύο ἀρχὰς ἀπεφήναντο ψιλῶς καὶ 
3 ,ὔ Μ Α Υ͂, 3 3 ᾽ “- 4 δ Ὶ 

ἀναποδείκτως" ἄλλοι δὲ πάλιν ἀπ᾽ αὐτῶν ἐπὶ τὸ 
- ᾽ ͵ὔ .] ’ὔ, ͵7ὔ 3 Ὶ ᾿ -“" 

χεῖρον ἐξοκείλαντες, οὐ μόνον δύο, ἀλλὰ καὶ τρεῖς 
ὑποτίθενται φύσεις. ὧν ἐστιν ἀρχηγὸς καὶ προ- 

ὔ δ» ͵ὔ θ Ἁ ΜΝ κ ὃ ὃ αλ - Φ, - 

στάτης Συνέρως, καθὼς οἱ τὸ διδασκαλεῖον αὐτοῦ 
προβαλλόμενοι λέγουσιν. 

Γράφει δὲ ὁ αὐτὸς ὡς καὶ εἰς λόγους ἐληλύθει ὅ 
τῷ ᾿Απελλῇ, φάσκων οὕτως: “᾿ὃ γὰρ γέρων 
3 “ ’ὔ ε -“ Α “-“ ᾿Απελλῆς συμμίξας ἡμῖν, πολλὰ μὲν κακῶς λέγων 
ἡλέ θ τς 50 Ἁ ᾿ ζ ὃ “-“ δλ. Ψ ,ὔ ἠλέγχθη: ὅθεν καὶ ἔφασκεν μὴ δεῖν ὅλως ἐξετάζειν 
τὸν λόγον, ἀλλ᾽ ἕκαστον, ὡς πεπίστευκεν, δια- 

ΕῚ μένειν: σωθήσεσθαι γὰρ τοὺς ἐπὶ τὸν ἐσταυρωμένον 
ἠλπικότας ἀπεφαίνετο, μόνον ἐὰν ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς 
εὑρίσκωνται" τὸ δὲ πάντων ἀσαφέστατον ἐδογματί- 
ζετο αὐτῷ πρᾶγμα, καθὼς προειρήκαμεν, τὸ περὶ 
θεοῦ. ἔλεγεν μὲν γὰρ μίαν ἀρχὴν καθὼς καὶ ὁ 

“- “ Ἁ ἡμέτερος λόγος. εἶτα προθεὶς αὐτοῦ πᾶσαν τὴν 6 
δόξαν, ἐπιφέρει φάσκων: “λέγοντος δὲ πρὸς 
αὐτόν ᾿ πόθεν ἡ ἡ ἀπόδειξις αὕτη σοι, ἢ πῶς δύνασαι 
λέγειν μίαν ἀρχήν; φράσον ἡμῖν ̓̓  ἔφη τὰς μὲν 
προφητείας ἑαυτὰς ἐλέγχειν διὰ τὸ μηδὲν ὅλως 
ἀληθὲς εἰρηκέναι: ἀσύμφωνοι γὰρ ὑπάρχουσι καὶ 

“- - - 3 
ευδεῖς καὶ ἑαυταῖς ἀντικείμεναι. τὸ δὲ πῶς ἐστιν 

μία ἀρχή, μὴ γινώσκειν ἔλεγεν, οὕτως δὲ κινεῖσθαι 
μόνον. εἶτ᾽ ἐπομοσαμένου μου τἀληθὲς εἰπεῖν, ἡ 
ὥμνυεν ἀληθεύων λέγειν μὴ ἐπίστασθαι πῶς εἷς 
ἐστιν ἀγένητος θεός, τοῦτο δὲ πιστεύειν. ἐγὼ δὲ 

,ὔ ’ὔ ΕῚ “- ’ ᾽ὔ γελάσας κατέγνων αὐτοῦ, διότι διδάσκαλος εἶναι 
λέγων, οὐκ ἤδει τὸ διδασκόμενον ὑπ᾽ αὐτοῦ 
κρατύνειν.᾽ 
Ἔν τῷ αὐτῷ δὲ συγγράμματι Καλλιστίωνι 8 
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ἘΘΟΙ ΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗἸΙΘΤΟΒΥ, Υ. χη. 4-8 

πὸ αἰν᾽ βίου οἵ ἐπίηρθ, ΔΗ τῆοτα ἔμδη ᾿ 6, ἀπά ἐατπίπρ' 
ἴο ἃ 5ΏΡ]6 βοϊαὐίομ, Δη ποι ΠΟΘ ἔνγο ρα ἱποῖρ]65, 4] ]ν 
πα ψπουΐ ργτοοῦῖ. Οὐ δ ἀραίη, ραββίηρ' ἰηῦο ὙγΟΥ56 
ΟΥΤΟΥ, ΒΙΡΡΟΒαα ἐπαὺ ὑπεγα ἃγα ποῦ οῃἱυ ἔνγο θαΐ Ἔνεπ 
γε Ναΐασεβ. ΟἿ πϑῖὰὶ μ6 οἰϊεῖῦ δηᾶ Ἰθϑάθι 15 
ΒΥΠΕΙΌΒ, 85 ὕποβα βίδίθβ ψγῆο τεργδβϑθηΐ ἢΐβ β6Π00].᾽ 

ΤΠ6 βατηθ ψυϊζαυ (ΒΠΟΔΟ) 5ὰγ8 ὑπαὲ μ6 οοπνεγβοάᾶ 
ἢ ΑΡ6]165, ἀηα βἰαῦΐεβ 1Ὁ ἐμὰ : ““ΕῸΥ ἐπα ο]α τηδῃ ἢ 

ἌΡ Ι165 ἤθη Π6 οοημβογίθεα στ ἢ τ8, γὰ5 ργονεᾶ ἴοὸ 
ΤηΔ ΚΘ ΤῊΔΠΥ [α]56 βἰαϊετηθηΐβ. Ἠδποα 4180 ἢ6 υϑεᾶ 
ἴο 880 ὑπᾶϊ Ὁ 15. ποῦ πΘΟΘβΒΑΙῪ ἴο ἰηνοϑέϊσαία ἐπ6 
δυρυτηθπῦ {}}ν, θα ἐπαὲ Ἔδοὴ 5ῃου]ά τουηδίῃ ἰπ Ἠϊ5 
οὐ 6] 16, ἔουῦ μ6 δββουίβα ὑπαὺ ἔῆοβε ψῃο ρ]δἊοβα 
ὑμποῖν ἢορβ οα πε γυοϊῆθα σου] ΡῈ βανβεά, 1 ἔπδὺ 
Ῥεγβίβίθα ἴῃ σοοα γγουκβ. Βαυΐ 88 νγα ἢᾶνϑ βαϊα Ρεΐοσβ, 

ο {ππ6 τηοβῦ οὔβουτα ρᾶχὺ οὗ 411 ἔῃ ἀοοίγίποθϑ νοὶ Πα 
Ραυΐ ἔουνγαγα ψεσα δρουῦ αοα. Ἐὸν Πα Καρὲ οὴ βαγίπρ' 
ὑπαῦ ὑπουα 15. οἷν οὔθ Ῥυϊποῖρ!α 18ὺ ἃ5 οὐσ ἀοοίγϊπθ 
βέαΐθβ,᾿᾿ ὩΤῆθη δἴδευ Ἔχρουπαϊΐηρ' 81] ἢΐβ ορί πίοπβ Π6 
065 Οἡ ἃ5 [Ὁ]Π]ον5: ᾿Απα ψΠθη 1 5814 ἴο Πΐπι, 
ΚΠ Υα 5. ἐΠ15 ῥγοοῦ οἵ γοῦγβ, οὐ ἤν δὴ γου 58Υ 
ὑπαῦ ὑπουα 15. ὁπ6 Ῥυϊποῖρα ἢ ΤῸ]] πι8,᾿᾽ Πα 584 ἐμπαΐ 
ὅπ6 Ῥγυόρῇθοῖθβ γϑῆατα ὑπϑιηβοῖνεβ ὈῪ ποὺ Πανίηρ' 
ΒΡΟΚΟη πα ὑσαΐῃ δὐ 411, ἴον. ἔπον ἃγε ἱποοῃβίβυθηϊ 
δᾶ ἴα]5ε. δἀπᾶ οοπηίγδαϊος ἐμϑυηβοῖνοθ, Βαϊ ἃ5 ἴο Ποὺ 

ΠΠ ΠΕ Υ6 5 ὁπ6 Ρυϊηοῖρ]6 Πα βαἰα ὑπαὶ ἢς αἰα ποὺ Κπονν 
ἴδ, θα Τα γον ᾿πο!πρα ἴο ἐπαῦ νίαν. Τῆθη θη 1 
δΔά]υγεα Πίτη ἴο βρϑὰκ ἐπα ὑγσαθῃ ἢ6 ϑοσα ἐμαὺ Π6 
γγὰ5 βρβακίηρ ἐπα ὑγαΐῃ, θη Π6 5814 ἐμὰὺ ἢς αἱά 
ποὺ Κπον μον ἐπα πηραροϊξθη Οοα ἰ5 ὁπ θαΐ ὑπαΐ 
6 Ὀεϊίενοα 10. Βαΐ 1]Ἰδυρηθδα δὖ Πΐτη ἃπα οοπαδθιηηθά 
τα, θδθοδῦβα ὑπουρὴ Πα οδ]16α Πίτηβ6] ἃ ἔθβδομοσ ἢ6 

᾿ Ια ποὺ Κπον μον ἴο δι! 5ῃ ννῃδὺ 6 ἐδαρην.᾿ 
Τὴ π6 βϑᾶπλα ὑοῦ, βρεακίηρ ἕο Καὶ Δ Πϑἐῖο, ἔῃ 6 βᾶπὴθ 
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ΕΌΒΕΒΙΒ 

“-» ε δι. “ ΕΣ ὙΦ « ᾽ς 

προσφωνῶν ὁ αὐτὸς μεμαθητεῦσθαι ἐπὶ “Ῥώμης 
Τατιανῷ ἑαυτὸν ὁμολογεῖ: φησὶν δὲ καὶ ἐσπουδάσθαι 
τῷ Τατιανῷ Π]ροβλημάτων βιβλίον: δι’ ὧν τὸ 
ἀσαφὲς καὶ ἐπικεκρυμμένον τῶν θείων γραφῶν 
παραστήσειν ὑποσχομένου τοῦ Τατιανοῦ, αὐτὸς ὃ 
Ῥόδων ἐν ἰδίῳ συγγράμματι τὰς τῶν ἐκείνου 

᾽ὔ .] ΄ 5 ’ὔ 3 ,ὔ 

προβλημάτων ἐπιλύσεις ἐκθήσεσθαι ἐπαγγέλλεται. 
φέρεται δὲ τοῦ αὐτοῦ καὶ εἰς τὴν ἑξαήμερον 
ὑπόμνημα. ὅ γέ τοι ᾿Απελλῆς οὗτος μυρία κατὰ 
τοῦ Μωυσέως ἠσέβησεν νόμου, διὰ πλειόνων 
συγγραμμάτων τοὺς θείους βλασφημήσας λόγους 
εἰς ἔλεγχόν τε, ὥς γε δὴ ἐδόκει, καὶ ἀνατροπὴν 
αὐτῶν οὐ μικρὰν πεποιημένος σπουδήν. ταῦτα 
μὲν οὖν περὶ τούτων᾽ 

ΧΙΥ. Μισόκαλός γε μὴν ἐς τὰ μάλιστα καὶ 1 
φιλοπόνηρος ὧν ὁ τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ πολέμιος, 
μηδένα τε μηδαμῶς τῆς κατὰ τῶν ἀνθρώπων 
3 Ἁ ᾽ “Ἄ ’ 4 Ρ ,ὔ “4 

ἀπολιπὼν ἐπιβουλῆς τρόπον, αἱρέσεις ξένας αὖθις 
ἐπιφύεσθαι κατὰ τῆς ἐκκλησίας ἐνήργει: ὧν οἱ 
μὲν ἰοβόλων δίκην ἐρπετῶν ἐπὶ τῆς ᾿Ασίας καὶ 
Φρυγίας εἷρπον, τὸν μὲν δὴ παράκλητον Μοντανόν, 

Ἁ ᾽ ᾿ ᾽ “ “- ,ὔ Α ,ὕ 

τὰς δ᾽ ἐξ αὐτοῦ γυναῖκας, Πρίσκιλλαν καὶ Μαξί- 
μιλλαν, ὡς ἂν τοῦ Μοντανοῦ προφήτιδας γεγονυίας, 

ΕἸ “ ς 3 3. ἡ « ,ὔ » - 

αὐχοῦντες: ΧΥ. οἱ δ᾽ ἐπὶ Ῥώμης ἤκμαζον, ὧν 1 

«Φ 

[2 ἡγεῖτο Φλωρῖνος, πρεσβυτερίου τῆς ἐκκλησίας 
ἀποπεσών, Βλάστος τε σὺν τούτῳ, παραπλησίῳ 
πτώματι κατεσχημένος" οἵ καὶ πλείους τῆς ἐκ- 
κλησίας περιέλκοντες ἐπὶ τὸ σφῶν ὑπῆγον βούλημα, 
θάτερος ἰδίως περὶ τὴν ἀλήθειαν νεωτερίζειν πειρώ- 
μενος. : 

ΧΥΙ. Πρὸς μὲν οὖν τὴν λεγομένην κατὰ Φρύγας Ἰ 
αἵρεσιν ὅπλον ἰσχυρὸν καὶ ἀκαταγώνιστον ἐπὶ τῆς 
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ἘΟΟΙΕΘΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΑΥ, Υ. χπι. 8---χνι. 1 

ὙΥΥΙΓΟΥ βίαίαβ ἐπαῦ 6 Πδα θϑδθη Ὠΐμηβ6}} ἃ ἀϊβοίρ!ς οἵ 
αϊίδη αὖ ἤομηθ, δπα ἢ βᾶγ5 ὑπαὺ Ταϊϊδῃ μδᾷ ρτθ- 
Ῥαγβα ἃ θοοῖκς οὴ ῬυΟΌ] 6 Π.5, ἴῃ νγῃΐοἢ 6 ἀπάουΐοοῖ ἴο 
5οὺ ουὖύ γῇδῦ νγὰ5 ὉΠΟΙ͂ΘδΥ ἃπα Πίδαδη ἴῃ ἐπα αἀἰϊνίπα 
Βουρίαγεβ, δπα ἘΠποᾶο Πἰτηβο] ἴῃ ἢἰ8 οι ΨΥ 
ΔΗΠΟΌΠΟΘΒ ἐπα ἢ ψ}1}} 56 οαὐ 6 δῆβυγευϑ ἴο Τ᾽ αὐ 5 
Ῥγοθ!θηβ. Τῆθυο 15 α͵50 οχίϑδηῦ ἃ ἰγϑαϊϊβε οὗ ΒΠμοάο 
οὐ ἐπα Ηδχδδιηθσοη.: ΑΡ6]165, μονανεῦ, αἰἰογοά 

σου 1685 ᾿πηρ  οὐϊθ5 ραϊηϑὺ Π6 Ἰὰνν οὗ Μοβββ, δῃηᾷ ἴῃ 
ΤΩΔΠΥ͂ ὑγθαύβαβ ὈΪϑΡ μοιηθα ἐῃς αἰνίηα ψοσγᾶβ ψ ἢ πὸ 
1 {16 Ζ6 8], δ5 1 βεοιηβά, ον {πεῖν τοϊαξαϊίοη πα ονοὺ- 

ἐῃτον, ἃ5 Π6 δὖ ἰδαϑὺ ἐπουρηῦ. 850. τποὴ ἐπδθη οοη- 
οαΥππρ' ἔπ 656. 

ΧΙΝ, ΤῊ ἐπον οὗ ἐπ ομυτοῆ οὗ αοα, γγῆο Παξθβ 
ϑοοά 8πα Ἰονεϑ ἀδθρὶγν 81] ἐπαῦ 15. νυ ]οῖκϑά, Ἰϑν απύγϊ θα 
πο Κα οὗ ρῥΙοὺ ἀραϊπϑὺ τηθη ἃηα ἀρδϑίῃ βίσονα ἴο γῖβα 
ἋΡ 5ἔγδηρθ ἤούθϑίθβ ἀρδϊπϑθὺ π6 ομυσοῃ. ΟΥ̓ {πεθα 
ΒΟΙη6 πὸ Ῥοϊβοποιιβ γβρί]65. οὐ θα ονοὺ Αβία δηᾶ 
ΡΗγυρία, πα θοαβίβα ὑπαὺ Μοηΐδπιβ νγὰβ {πῃ Ῥαγἃ- 

οἱεῖε δπα ἐμαὶ πε6 ψολθη οὗ ἢϊβ βϑοὺὶ, Ῥυίβο]α δα 

Μαχίμ]]α, σψεῦα ὑπ6 ργυόορῃθίοθβεβ οἵ Μοηΐδῃμβ. 
ΧΥ, Οὐπεὺθ Πουγίβηθα ἴῃ Ἐοιηα οὗ ψῃ ἢ Ε]οΥΐπιι8 
νγὰβ πε Ιεδᾶθυ. Ηδ πδὰ θϑϑὴ ἐυσμθα ουὐὐ οἵ ἐπε 
Ῥγοβογίεσυ οὔ ὑπ ομυγοἢ δπα ψἱτἢ Πΐτη νγὰβ Β]αβύιϑ 
ὙΠῸ Πδᾶ 5υογεα ἃ βἰγηῖδν [8]]1. ΤΠΏ686 ἄγον ἀυνᾶῦ 
τη οΥ6 οὗὨ ὑπ σματοι πα Ὀγουρμὺ ποτα ἴο ἐποὶν ονῃ 
ορίπίοη, Ἔεδοὴ ἐγγίπρ' ἐο ἱπίγοάποθ ἱηπονδύϊοπβ ἀθουὺΐ 
ἐπα γα τῇ ἴῃ 5 Οὐ ὙΑΥ. 

ΧΥῚ. Αραϊηδὺ ἐπε 50-08}164 Οδίδαρηγυρίδη 5 ΠΟΥ ΒΥ 
πε Ῥόονγεῖ ὙΠ ἢ ΟΠδιηρίοπβ ὑπ6 ἐγαθ γαϊβθα ἀρ ἃ 
ῬονΘΥᾺ] ἀπα ἰηνίποϊ Ὁ] 6. ὑγροῦ αὖ Ηϊθυαροὶ5. ἴῃ 

1 ΤῊ δὲ 15, ἰπ6 Ναγγαϊϊνε οἵ (γθδίίοη ἴῃ ὶχ ἀν. 
2. 2,9, Μοηίδηϊϑε. 
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Βδν. 29, 18. 
19 

ΕΌΒΕΒΙΠ)5. 

Ἱεραπόλεως τὸν ᾿Απολινάριον, οὗ καὶ πρόσθεν 
μνήμην ὃ λόγος πεποίητο, ἄλλους τε σὺν αὐτῷ 

,ὔ “-“ 7 , 3 “-“ ς “ 3 , 

πλείους τῶν τηνικάδε λογίων ἀνδρῶν ἡ τῆς ἀληθείας 
ὑπέρμαχος ἀνίστη δύναμις, ἐξ ὧν καὶ ἡμῖν ἱστορίας. 
πλείστη τις ὑπόθεσις καταλέλειπται. ἀρχόμενος. 
γοῦν τῆς κατ᾽ αὐτῶν γραφῆς, τῶν εἰρημένων δή 
τις πρῶτον ἐπισημαίνεται ὡς καὶ ἀγράφοις τοῖς 
κατ᾽ αὐτῶν ἐπεξέλθοι ἐλέγχοις: προοιμιάζεται 
γοῦν τοῦτον τὸν τρόπον᾽ “᾿ ἐκ πλείστου ὅσου καὶ. 
« Φ ’ὔ 3 ἢ ὙΥΝ ,ὔ ᾽ὔ 

ἱκανωτάτου χρόνου, ἀγαπητὲ ᾿Αυίρκιε Μάρκελλε, 
ἐπιταχθεὶς ὑπὸ σοῦ συγγράψαι τινὰ λόγον εἰς τὴν 
τῶν κατὰ Μιλτιάδην λεγομένων αἵρεσιν, ἐφεκτικώ- 
τερόν πως μέχρι νῦν διεκείμην, οὐκ ἀπορίᾳ τοῦ 
δύνασθαι ἐλέγχειν μὲν τὸ ψεῦδος, μαρτυρεῖν δὲ τῇ 
3 , Ἁ Ἁ Α Ἴ ΄ ΄ὔ ἀληθείᾳ, δεδιὼς δὲ καὶ ἐξευλαβούμενος μή πῃ 
δόξω τισὶν ἐπισυγγράφειν ἢ ἐπιδιατάσσεσθαι τῷ 
τῆς τοῦ εὐαγγελίου καινῆς διαθήκης λόγῳ, ᾧ 
μήτε προσθεῖναι μήτε ἀφελεῖν δυνατὸν τῷ κατὰ 
τὸ εὐαγγέλιον αὐτὸ πολιτεύεσθαι προῃρημένῳ. 
προσφάτως δὲ γενόμενος ἐν ᾿Αγκύρᾳ τῆς ἰ'αλατίας. 
καὶ καταλαβὼν τὴν κατὰ τόπον ἐκκλησίαν ὑπὸ 
τῆς νέας ταύτης, οὐχ, ὡς αὐτοί φασιν, προφητείας, 
πολὺ δὲ μᾶλλον, ὡς δειχθήσεται, ψευδοπροφητείας 
διατεθρυλημένην, καθ᾽ ὅσον δυνατόν, τοῦ κυρίου 
παρασχόντος, περὶ αὐτῶν τε τούτων καὶ τῶν 
προτεινομένων ὑπ᾽ αὐτῶν ἕκαστά τε διελέχθημεν 
ἡμέραις πλείοσιν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, ὡς τὴν μὲν 
ἐκκλησίαν: γϑλλισθδημε καὶ πρὸς τὴν ἀλήθειαν 
ἐπιρρωσθῆναι, τοὺς δ᾽ ἐξ ἐναντίας πρὸς τὸ παρὸν 
ἀποκρουσθῆναι καὶ τοὺς ἀντιθέτους λυπηθῆναι. 
ἀξιούντων οὖν τῶν κατὰ τόπον πρεσβυτέρων ὅπως. 
τῶν λεχθέντων κατὰ τῶν ἀντιδιατιθεμένων τῷ τῆς 
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ἈΡοΙπαυῖπβ, γῃο Πὰ5 δἰγθδάν θθθη τηθηἐϊοη δά ἴῃ ἐπΐβ 
ψΟΥΚ, 8Δη6 ψ] ἢ Πΐπ την οὐμουβ οἵ ἐπε Ἰδαυπθα τπθ 
οἵ ὑπαὶ ἰΐηθ, ἔτοη ψ ποῖ ἀριπᾶαπὲ τηδέουίαὶ ΤῸΥ 
ιίβξουυ μαβ θ6ϑὴ 16 ἕο ὰ58. Οπα οὔτ 686 δὲ ἐπε Βερίη- 
πΐηρ οἵ Πϊ5 ὑγεδεϊβε ἀραϊηϑδὺ ἔῃῆ6 Μοῃέδηϊβἐβ ἱπαϊοαΐθϑ 
ἐμαῦ ἢθ Πδα 4͵80 ἔβκεη ρᾶτὲ ἴῃ οὐδ] φοπίσονευβυ ἀραϊπϑὺ 
ἔμβεια. Ηδ νυῖξθβ ἃ ργεἕδοα ἴῃ ἐΠη15 νὰν : “ΕῸΥ ἃ Ιοῃρ' 
Δα Ῥγοϊγδοϊθα ἐΐπηθ, τὴν ἄθδν Αθεγοῖίαβ Μδυοθ ]αβ, 
1 Πᾶν θθεπ υὑτρεοᾶ ὈΥ γοῖ ἴο οοπιροβα ἃ ἐγδϑαιϊβα 
ἃραϊηδὶ ἴῃ ββοῦ οὗ ἰῆοβε οδ]θα δον Μη δάθ5,Ϊ 
θυΐ τἀπ}}] ποὺν 1 νγὰβ βοιηονμδῦ τοϊποξαπέ, ποὲ ἔτοπὰ 
Δ ΠΥ ΔΚ οὗ ΔΌΠΠ1ν ο τοΐαξε ἐπα 116 πα ἐθϑι γ ἴοὸ 
δΠ6 ἐσαῦῃ, θὰῦ ἔγουη εἰταϊ αἰ ἐν 86 ΒΟ ᾺΡ]685 1650 1 τοῖρῃΐ 
566. ἴο βοῦλα ἴο μῈ δααϊηρ' ἴο ἐπε νυυϊ προ οΥ Ἰπ]ππο- 
"δίοπβ οὗ 1Π6 σγοτὰ οὔ πε πεν οονεπδηΐ οἵ πε ρΌ5ρεὶ], 
ἴο ψ ΒΙΟἢ ΠΟ ὁη6 ΨἼΟ Πὰ8 σβοβεὴ ἴο ᾿νε δοοογαϊηρ᾽ ἕο 
ὙΠ 6 ρΌΒΡΕΙ 1561} οδὴ δ4ἃ δπὰ ἔτοπὶ οἢ Πα οαπποὺ 
ἕδκε ἅνᾶγ. Βυΐ ψῆδη 1 Πδά Ἰυ8ὺ οοτηθ ἴο Απογτὰ 
ἴῃ (ὐδἰαὐία ἃπα ρεγοείνεα ἐπαξ π6 ματος ἴῃ ἐπαΐ 
Ῥίδοθ νγὰβ ἕο ἴῃ ἔνγο ὈῪ ἐπμϊβ πδνῦ τηονειηθηΐ νη ἢ 
18 ποῦ, δἃ5 ὕΠδνὺ 68]] 10, Ῥγορῇδου Ρεΐ τθοῃ γαῦμαυ, 85 
Ὑ11 6 5ῃονη, ἴα]56 ῬιΌΡῃβου, 1 ἀϊβρυϊεα οοποοτη- 
ἴηρ' ἔῃ686. ῬθοΟρὶβ ἐμϑιηβείνεβ δπᾷ ὑπμπεὶγ Ῥυοροβι 005 
80 [1 δ 1 οουἹἱᾶά, ψιλῇ ἐπε Του 5 ΠΡ, ἴῸΓ την 
αδγ8 οοππποιιβ]ν 3 ἰὴ ὅΠ6 σμυστοῃ. ΤΠὰ5 {πΠ6 σμυτ ἢ 
Τα ]οϊοοα δηα νγὰϑ βίγεηριπεηδα ἴῃ ἐπα ἐγαίῃ, Ραξ οὐσ 
ΟΡΡοπδηΐβ ΕΥΘῈ ΟΥ̓ΙΒΗΘα ἴου ὅΠ6 τηουηθηΐ δ Πα ΟἿΣ 
Δάνθυβαυῖθθ ὑγοῦθ αἰβίγεθβεα. Ὑμογθίοσαε ἐῃς ρυθδ- 
Ὀγίευβ οἵ {π6 ρ]δοα δϑικεα τὴς ἴο ἰδᾶνξ βοῖηβ ποῖΐβ οὗ 
Ὑγηδὺ Βα Ῥδθϑῃ βαϊα δραϊηϑδὲ π6 ορροπεπηὺβ οὗ ἐπα 

1 566 [πηἰτοαποίίοη, Ρ. 'ν. ΜιΠδᾶθθ τγαὰ8 ἀρρδιεπῖν ἃ 
Ιοδᾶϑὺ οὗ ἐῆε Μομηίδαηϊββ. 

3 ΤΗϊ5. ἐγαπϑαΐθϑ Θοῃνναγζ᾽ 5 οπηοπάαίίζοη οὐ ἐκτενέστατα 
ἰηϑιβδα οὔ ἐπε ᾿ἱτηροβϑίθ]ε ἕκαστά τε. 
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ἀληθείας λόγῳ ὑπόμνημά τι καταλείπωμεν, παρ- 
ὄντος καὶ τοῦ συμπρεσβυτέρου ἡμῶν Ζωτικοῦ τοῦ 
᾿᾽Οτρηνοῦ, τοῦτο μὲν οὐκ ἐπράξαμεν, ἐπηγγειλάμεθα 
δέ, ἐνθάδε γράψαντες, τοῦ κυρίου διδόντος, διὰ 
σπουδῆς πέμψειν αὐτοῖς.᾽᾿ 
Ταῦτα καὶ ἑξῆς τούτοις ἕτερα κατ᾽ ἀρχὰς εἰπὼν 6 

τοῦ λόγου, τὸν αἴτιον τῆς δηλουμένης αἱρέσεως 
προϊὼν τοῦτον ἀνιστορεῖ τὸν τρόπον" “᾿ἡ τοίνυν 
ἔνστασις αὐτῶν καὶ πρόσφατος τοῦ ἀποσχίσματος 
αἵρεσις πρὸς τὴν ἐκκλησίαν τὴν αἰτίαν ἔσχε 
τοιαύτην. κώμη τις εἶναι λέγεται ἐν τῇ κατὰ τὴν ἡ 
Φρυγίαν Μυσίᾳ, καλουμένη ᾿Αρδαβαῦ τοὔνομα" 
ἔνθα φασί τινα τῶν νεοπίστων πρώτως, Μοντανὸν 
τοὔνομα, κατὰ Ῥρᾶτον ᾿Ασίας ἀνθύπατον, ἐν ἐπι- 
θυμίᾳ ψυχῆς ἀμέτρῳ φιλοπρωτείας δόντα πάροδον 
εἰς ἑαυτὸν τῷ ἀντικειμένῳ πνευματοφορηθῆναί 
τε καὶ αἰφνιδίως ἐν κατοχῇ τινι καὶ παρεκστάσει 
γενόμενον ἐνθουσιᾶν ἄρξασθαί τε λαλεῖν καὶ 
ξενοφωνεῖν, παρὰ τὸ κατὰ παράδοσιν καὶ κατὰ 
διαδοχὴν ἄνωθεν τῆς ἐκκλησίας ἔθος δῆθεν προ- 
φητεύοντα. τῶν δὲ κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ ἐν τῇ τῶν 
νόθων ἐκφωνημάτων ἀκροάσει γενομένων οἱ μὲν 
ὡς ἐπὶ ἐνεργουμένῳ καὶ δαιμονῶντι καὶ ἐν πλάνης 
πνεύματι ὑπάρχοντι καὶ τοὺς ὄχλους ταράττοντι 
ἀχθόμενοι, ἐπετίμων καὶ λαλεῖν ἐκώλυον, με- 

Μαύυ, Τ, 16 μνημένοι τῆς τοῦ κυρίου διαστολῆς τε καὶ ἀπειλῆς 
πρὸς τὸ φυλάττεσθαι τὴν τῶν ψευδοπροφητῶν 
ἐγρηγορότως παρουσίαν" οἱ δὲ ὡς , ἁγίῳ πνεύματι 
καὶ προφητικῷ χαρίσματι ἐπαιρόμενοι καὶ οὐχ 
ἥκιστα χαυνούμενοι καὶ τῆς διαστολῆς τοῦ κυρίου 
ἐπιλανθανόμενοι, τὸ βλαψίφρον καὶ ὑποκοριστικὸν 
καὶ λαοπλάνον πνεῦμα προυκαλοῦντο, θελγόμενοι 
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 οχα οἵ {πΠ6 ἐσ ῃ, θη Ζοίίοι5 οὗ Οἴτουιβ, οὐσν [6 ]]ονν 

ΟΡΥΕΒΟΥΟΥ, ννὰβ 4150 ργεβθηῦ. ΠΟῸΡῊ γα ἀἸα ποὲ 40 

850, ὙΡ ῬΥΟΓΪβοα ἰο ψυῖζε ἔγοση Ποῖὴθ 1 ἐπ6 Τονὰ 

Ῥευγϊεα, πα ἴο 56 πα 1 ἕο ἔμϑιη βρεβάμγ.᾽ 

Οοπἰπυΐπρ τυ ΟΥΠΟΥ βἰπηῖ]αν τϑιηδυκα αὖ ἐπα 
᾿ Βερὶ πηΐηρ' οἵ ΐβ ἐγεδίϊθθ, ἢ6. ργοοεθᾶς ἴο παῦγαῖθ 8ἃ5 

ΤΌΠ]ονν5 ἐπα οασβα οὐ τη6 Πθυθβυ γϑβευγϑά ἴο :-- ὙΠεῖν 
 ΟΡΡοϑί οη δπα ἐπ οῖν γθοθηῦ Πουθ ϊοα] βο ΐβυα ἤπότη ἐπ 6 

Θἤυτοἢ Πδα ὑπὸ ξο]οννίπρ' οὐἱρίη. [Ιῃ Ρητυρίδῃ Μγϑία 
ὕδογδ ἰβ βαϊα ἐο ΡῈ ἃ ν]]Πᾶαρο ο8]16α Ατάαραν. ΤἤοΥα 

ὉΠ6ν 58γΥ ἐπδαΐ ἃ τθοθηΐ οοηνοτὺ οδ]δα Μοηίδπαβ, θη 

Οταῦιιβ νγὰβ ργόσοηβα] οἵ Αϑἷβ, ἴῃ {πΠ6 ππροιπάδα [πὲ 

οἵ Πῖβ. 500] ἔου. Ἰθβδάθυβῃϊρ σᾶνε δοοὺθβϑθ ἴο Πτηβϑὶ ἴο 
ὑπ δάνευβαγν, θθοᾶπηθ οὈβεϑβθά, δῃα βυδάθηϊ]υ [6]]} 
ἰηΐο ἔγδεηζγ ἃπα οοηνυϊβδίοηβ. Ηθ Ῥερᾶπ ἰο θὲ 

δοβύδϊιο δηα ἴο βρβαὶς ἀπᾷ ἴο [δ }κ βἔγδηρ εν, ρΙΌΡ 6 βυ- 
ἴπρ' σΟΠ ΥΔΥΥ ἴο ἐπα ουβίουη Ὑν]Οἢ ῬδΙοηρθ ἴοὸ ἐΠ6 

 ἐγδαϊἑοη δηα ϑποόοϑδίοη οὗ {π6 ομασοῃ ἔτοση ἐῃ6 

Ῥερίπηΐηρ. ΟΥ̓ ἔποβθε ψῆοὸ αὖ ἐμαὺῦ ἐἰπιθ ἤθαγα {πΠ65868 

ῥαθίάγα υαἰξεγάποοβ βόηθα ψΕγῈ νοχϑά, ἐΠἰπκίπρ ἐπαῦ 
δ νγὰβ ρΡοβϑθββθα ὈῪ ἃ ἅδν] ἃπα ὈΥῪ ἃ βριτὖῦ οἵ δβυύτσου, 

Δα γγὰβ αἰδιίυγθίηρ ἐπ6 Ῥορυΐδοα ; ὑμπαν τγαρυκεα 
Ηϊτῶ, ἃπα ἰουραᾷςε Πίστη ἴο βρβαῖ, γϑυμθυαθουῖπρ {Π6 
αἰδεϊπούίοη τάς Ὀγ ἐπ Το, δπα ἢΐ5. νναιηΐηρ ἴο 
Κααρ νγαίοῃ αι! συδτα ἀραϊπδῦ ἐπ 6 οομαίπρ' οἵ {Π6 ξ4]56 
Ῥιορμοίβ ; Ραῦ οὔποῦβ, 5. ὑπουρὴ οἱθναϊθα ὈῪ ἃ ΠΟΙΥῪ 

βρίγιῦ δῃᾷ ἃ ρυορμοίϊο οἱδῦ, ἀπ ποῦ ἃ {016 οοποοίξαα, 
ογροῦ ἐπε Του 5 αἰβεϊπούίϊοη, ἃπα Ἂποουγαρθα {Π6 
τηΐπα-ἰπ] υτίπρ ἀπ βεαποίηρ Δπα ῬΘΟρ]6- τα β οδαϊηρ, 
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καὶ πλανώμενοι ὑπ᾽ αὐτοῦ, εἰς τὸ μηκέτι κωλύεσθαι 
σιωπᾶν. τέχνῃ δέ τινι, μᾶλλον δὲ τοιαύτῃ μεθόδῳ 
κακοτεχνίας ὁ διάβολος τὴν κατὰ τῶν παρηκόων 
ἀπώλειαν μηχανησάμενος καὶ παρ᾽ ἀξίαν ὑπ᾽ 
αὐτῶν τιμώμενος ὑπεξήγειρέν τε καὶ προσεξέκαυσεν 
αὐτῶν τὴν ἀποκεκοιμημένην ἀπὸ τῆς κατ᾽ ἀλήθειαν 
πίστεως διάνοιαν, ὡς καὶ ἑτέρας τινὰς δύο γυναῖκας 
ἐπεγεῖραι καὶ τοῦ νόθου πνεύματος πληρῶσαι, ὡς 
καὶ λαλεῖν ἐκφρόνως καὶ ἀκαίρως καὶ ἀλλοτριο- 
τρόπως, ὁμοίως τῷ προειρημένῳ. καὶ τοὺς μὲν 
χαίροντας καὶ χαυνουμένους ἐπ᾽ αὐτῷ μακαρίζοντος 
τοῦ πνεύματος καὶ διὰ τοῦ μεγέθους τῶν ἐπαγ- 
γελμάτων ἐκφυσιοῦντος, ἔσθ᾽ ὅπῃ δὲ καὶ κατα- 
κρίνοντος στοχαστικῶς καὶ ἀξιοπίστως αὐτοὺς 
ἄντικρυς, ἵνα καὶ ἐλεγκτικὸν εἶναι δοκῇ (ὀλίγοι 
δ᾽ ἦσαν οὗτοι τῶν Φρυγῶν ἐξηπατημένοι), τὴν δὲ 
καθόλου καὶ πᾶσαν τὴν ὑπὸ τὸν οὐρανὸν ἐκκλησίαν 
βλασφημεῖν διδάσκοντος τοῦ ἀπηυθαδισμένου πνεύ- 
ματος, ὅτι μήτε τιμὴν μήτε πάροδον εἰς αὐτὴν τὸ 
ψευδοπροφητικὸν ἐλάμβανε πνεῦμα, τῶν γὰρ κατὰ 
τὴν ᾿Ασίαν πιστῶν πολλάκις καὶ πολλαχῇ τῆς 
᾿Ασίας εἰς τοῦτο συνελθόντων καὶ τοὺς προσφάτους 
λόγους ἐξετασάντων καὶ βεβήλους ἀποφηνάντων 
καὶ ἀποδοκιμασάντων τὴν αἵρεσιν, οὕτω δὴ τῆς 
τε ἐκκλησίας ἐξεώσθησαν καὶ τῆς κοινωνίας 
εἴρχθησαν.᾽᾽ 
Ταῦτα ἐν πρώτοις ἱστορήσας καὶ δι᾿ ὅλου τοῦ 

συγγράμματος τὸν ἔλεγχον τῆς κατ᾽ αὐτοὺς 
πλάνης ἐπαγαγών, ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ τῆς τελευτῆς 

1 ΤῊ πηϑδηΐηρ ἰ5 ρΙδἴη, ἐμοιϊρ ἰὲ ἰ5 ποὶ αυϊέο οἶθαν νυ θέ Ποῦ 
ἴπὸ βυθή]εςὲ οἵ ἐπε ἱπβ πιεῖν 5 (κωλύεσθαι σιωπᾶν) 15 ΜοπίδΠΙΙΒ ΟΥ̓ 
ἐπ6 ““βεαποίηρ βρὶ τὶς," θὰΐ ἔποτα 15 ἃ ψογὰ ἴοο τηὰοἢ ἴῃ ἐπα 

476 



ἘΟΟΙ ΕΒΤΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΆΥ, Υ. χνι. 8-11 

ΒΡ τίρ, θεΐπρ' οῃμθαϊεα δηα ἀβοεϊνεα ᾿γ 1ὑ 80 ἐμαὺ μ6 
ΘΟυ]α ποὺ θ6 Κερὲ 5116πὲ.} Βαυΐ ὈῪ βοῖηδ τΐ, οὐ σδίμευ 
ΌΥ 50ΟΠ δὴ δν]] βοῆϑιηβ οὗ ἁυεϊῆςθ, {π6 ἅεν] ντουρῃὶ 
ἀοβίγποξίοιι ἕον ἐῃ6 αἰβοθεαϊεηΐ, ἀπά τεοεϊνίηρ πη- 
γουτῃγ ΒΟΠΟυ͵Β ἔγομὰ ἔμοτα βὐϊπαυ]αΐθα ἀπᾶ ἰπηῆδτηθάᾶ 
ἐμεῖν ἀπ ουβίδηίηρ νυ ἢ νὰ δἰγοδαγ ἀθδα ἴο {πὸ 
ἔτι [α ἢ ; 580 ἐμαὶ ἢθ σαϊϑθα ἃρ ἔνγο τποσα ψοπλθη 
ἀπ 16 ἐμθιι νυ ἐπΠ6 Ὀαβίατα βρίγὶς 8οὸ ἐμαὶ ἐπθν 
ΒΡΟΚΘ τηδα]ν ἃπα ἱπηρ ΟΡ Υν ἃπα βίγδηρεῖν, {πὸ 
᾿Μοηΐδπιβ. ΤΠ βρίτῦ 2 σανα Ὀ]6βδίηρϑ ἕο ἔῃοϑα ῈῸ 
το]οϊοθα ἀπ ψεῦα ρῥγουᾷ ἴῃ Ἠΐπα, πᾶ ριυδα ἐμθια ἀρ 
ΌΥ ἔπε ργδαΐηθϑβ οἵ 105 ρυοϊηΐβεβ. Ὑδἷ βουηθεϊτηδϑ ἴδ 
ἬἭδ.ν οοπαδιηπϑα ἐμ 6 πὶ σοτηρ] δ ον, υνίβεῖγ, δη4 ἐα 6 ῃ- 
ἔαΠγ, ἐμαΐ 1 τοῖρηῦ βεθῖι ἕο θ6 οὐ θα], ἐπουρη Βαϊ 
ἔενν οὗ ἔπε. Ῥηγυρίδηβ ὑγετα ἀδοοίϊνεα. Βα ψῃδη ἐπα 
δυγοσδηῦ βρὶγῦ ἐδυσηῦ ἴο Ὀ]Δθρηθηθ πΠ6 ψΠΟ]6 
(δ μος ομυσοη ἐμτουρ μου ἐπα πγου]α, θδοδιθα ἐπ 
ΒΡ ΟΥ̓ [6156 Ῥγόρῆθου τεϑοοϊνεα ἴοτα ἰδ ποι Π Υ 
ΒοΟΠΟΙΙ ΠΟΙ οηέγϑποθ, ἴον ὅπ ΟΠ τ ϑιίδηβ οὗ Αϑία δίδου 
ΔΒΒΘΙΔὈΠηρ᾽ ἔον ἐΠ]5. ῬΌΤΡΟΒΘ Τ Δ ΠΥ {ἰπη65 Δ Πα ἴῃ ΤΠΔΠΥ͂ 
Ῥαγΐβ οἵ ἐῃ6 ῥργονίποθ, ἐθδέβα {π6 γϑοθηῦ αὐξεγδηοςβ, 
Ῥτομοιυησθα ἔπϑηη ργοΐδπθ, πα γο]εοϊθα ἐπθ ΠΘΥΘβυ, 
-ἴμεη δὖ Ἰαδῦ ἔῃ 6 Μοηίδηϊδίβ γευα ἀτίνεπ οὐὐ οὗ {Π6 
ΘΠυΤΟΙ ἀπά δχοοτϊητηπηϊοαϊοα.᾽ 

ΗΘ 6115 Τ15 βίουυ δὖ ἔῃ θερὶπηΐηρ", δηα Τπγουρπουξ 
ἘΠ6 ῬΟΟΚ οοπέϊπιιθ5 πα τοξαξαξίου οὐ ἔπε ουσοῦ, Ραΐ 
ἴῃ {Π6 βεοοπα θΟΟΚΚ 6 βρεδκβ δ8 [Ὁ]Π}ονγ5 δθοαὺΐ ἐπ6 

Οτεοκ πᾶ εἰΐμεν κωλύεσθαι ΟΥ σιωπᾶν ταιδὺ 6 8η ἱπίεγροϊα- 
ἐϊοη. 

5. Τμαΐ 15 ἴο ϑᾶν, {Π6 ἔδ]ϑε βρῖτῖξ βρεακίπρ' ἐπσοιρη. Μοπ- 
ἴδπιι5. [{ 15 ἱπηρογίαπὲ ἴο ποίϊοο ἐμαῖ ΑἸ θεγοῖτβ ἔν δ] ον δα 
1η {π6 βιιρογπαίαγαὶ οἷτὲ οἵ Μοπίδπιιβ Ὀὰὲ ἀβουῦϊθεα ἴὲ ἐο μα 
Ῥεν]] ἱπϑίθδα οὗ ἐο ἐπε Ηοὶν ϑρίγιξ. [ΤῈ νγὰβ {πε αἰ ου]ν οὗ 
αἰδεϊη σι ῃϊπρ Ἔχοθρὲ οἡ βυθ)]θοξϊνε στοιπαᾶβ Ὀεΐνγαθη ἔπθθα 
ἔννο ΒΟ ΓΟ 65 οὗ ἱπδρίγαϊϊομ συμ] ἢ Ἰεα ἰο 50 τ ποἢ ἐγοιθ]6. 
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Ζοηπ 14, 26 

Μαϊυ. 28, 84 

ΕΠΕΒΙΤΙΒ 

τῶν προδεδηλωμένων ταῦτά φησιν: “ ἐπειδὴ τοίνυνῚ 
καὶ προφητοφόντας ἡμᾶς ἀπεκάλουν, ὅτι μὴ τοὺς 
ἀμετροφώνους αὐτῶν προφήτας ἐδεξάμεθα (τού- 
τους γὰρ εἶναί φασιν οὕσπερ ἐπηγγείλατο τῷ λαῷ 
πέμψειν ὃ κύριος), ἀποκρινάσθωσαν ἡμῖν πρὸς 
θεοῦ: ἔστιν τις, ὦ βέλτιστοι, τούτων τῶν ἀπὸ 
Μοντανοῦ καὶ τῶν γυναικῶν λαλεῖν ἀρξαμένων 
ὅστις ὑπὸ ᾿Ιουδαίων ἐδιώχθη ἢ ὑπὸ παρανόμων 
ἀπεκτάνθη; οὐδείς. οὐδέ γέ τις αὐτῶν κρατηθεὶς 
ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος ἀνεσταυρώθη ; οὐ γὰρ οὖν. 
οὐδὲ μὴν οὐδὲ ἐν συναγωγαῖς ᾿Ιουδαίων τῶν 
γυναικῶν τις ἐμαστιγώθη ποτὲ ἢ ἐλιθοβολήθη; 
οὐδαμόσε οὐδαμῶς, ἄλλῳ δὲ θανάτῳ τελευτῆσαι] 
λέγονται Μοντανός τε καὶ Μαξίμιλλα. τούτους 
γὰρ ὑπὸ πνεύματος βλαψίφρονος ἑκατέρους ὑπο- 
κινήσαντος, λόγος ἀναρτῆσαι ἑαυτοὺς οὐχ ὁμοῦ, 
κατὰ δὲ τὸν τῆς ἑκάστου τελευτῆς καιρὸν φήμη 
πολλὴ καὶ οὕτω δὲ τελευτῆσαι καὶ τὸν βίον κατα- 
στρέψαι ᾿Ιούδα προδότου δίκην, καθάπερ, καὶ τὸν 
θαυμαστὸν ἐκεῖνον τὸν πρῶτον τῆς κατ᾽ αὐτοὺς 
λεγομένης προφητείας οἷον. ἐπίτροπόν τινα Θεό-. 
οτον πολὺς αἱρεῖ λόγος ὡς αἰρόμενόν ποτε καὶ 

ἀναλαμβανόμενον εἰς οὐρανοὺς παρεκστῆναί τε 
καὶ καταπιστεῦσαι ἑαυτὸν τῷ τῆς ἀπάτης πνεύματι 
καὶ δισκευθέντα κακῶς τελευτῆσαι: φασὶ γοῦν 
τοῦτο οὕτως γεγονέναι. ἀλλὰ μὴ ἄνευ τοῦ ἰδεῖν. 
ἡμᾶς ἐπίστασθαί τι τῶν τοιούτων νομίζωμεν, ὦ 
μακάριε: ἴσως μὲν γὰρ οὕτως, ἴσως δὲ οὐχ οὕτως. 
τετελευτήκασιν Μοντανός τε καὶ Θεόδοτος καὶ ἡ 
προειρημένη γυνή. 

ὖθις δ᾽ ἐν τῷ αὐτῷ φησιν λόγῳ τοὺς τότε. 
ἱεροὺς ἐπισκόπους πεπειρᾶσθαι μὲν τὸ ἐν τῇ 
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»ρβϑωαρο) 

ῳ 

ἘΘΟΙΦΕΒΙΑΒΘΤΊΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΆΥ, Υ. χνι. 192-16 

ΘΠ4 οὗ 1Π6 Ῥϑύβομβ γϑξευγεα ἴο : “Ἢ Βίποθ {πθη ἔπ 6 Ὺ 
 ΟΔΙ]Θα τι τηυγάθυουβ οὐ πῸ ργορμεὶβ θθοδῦβα νὰ αἰᾷ 
ῃοῦ τϑοοῖνο ὑῃ θῖν ομαύξουϊηρ ρΥορἢμοὲβ (ἴον ΠΥ 587 

ΟΠ ἐπαΐ ἐπεβα τὸ ὑποβθ ποιὰ ἐπὸ [οτὰ Ῥτου 856 α ἴο 
Β6Π4 ἴο ἐπ6 Ῥ6ορ|6), 1Ιδὺ ῃϑπι δθβυγεῦ τ θοΐοσα Θοά. 
15 ἘΠ6γ8 ἀῆγομο, σοοα ΡΘΟΡΙΕ, οὗ ἔποββ ψῃοβα ἐδ! κίπρ' 

τς ορδη πὶ ἢ Μοπέδπις ἀπα Π6 γουηθη, γγῆο νγὰβ ρϑῖ- 
βοοαΐθα Ὀγ «6νν οὐ ΚΙΠ6α Ὀγ ἐπε ψίοκοα ἢ Νοΐ οπϑ. 
Οτ᾽ νὰβ ἔπευα δὴν οπὲα οὗ ἔμϑῖὰ ψῃὸ γγὰβ ἐδκθη ἀπά 
ΤΟΥ ΟΙ δα ἔον ἐΠ6 πᾶῖηθ ὃ Νο, {ῃεγ8 νγὰβ ποὺ. ΟΥ̓ νγᾶϑ 

'ΔΗΥ͂ ΟΠ6 ΟΥ̓ΤΗ6 ψγουηθη Ἔσο βοουγρ δα ἴῃ ἐῃ6 ΒΥ ΠαΡΌΡ68 
ΟΕ Π6 εν οὐ βίοπεα ἢ Να νοῦ Δηγννῃογο. [Ὁ νγᾶβ ἃ 

αἸΠογοπὸ ἀθαίῃ ἐπαὺ Μοπίδπυβ ἀπ Μαχίμαι δ ἀγα δ] α 
ἴο Βανε αἱβα; ἔθου {πΠ6 βἔογυ ροθϑ ἐπαὺ θδοὴ οὗ ἔπθῖὰ 
γγ85. ἱπβρῖγθα Ὀν ἃ ταϊπα-ἀδϑίγογίηρ ορίγὶδ ἕο οογηγηϊξ 
βυίοίαθ, ἐποιυρὴ ποὺ ἐορεῦμου, δηα ἔπογα γᾶθ ταῦθ ἢ 

ϑοβϑὶρ δὖ {π6 ἐΐπηθ οἵ πε ἀθδίῃ οἵ βοὸς. Βαΐ ἐπι 
ἴὸ νγὰβ ὑπαὺ πον αἰ6α, ἀπ ἀεοϑίγογ θα ἐπεῖν Ἰνθϑ Πκὸ 
16 ὑγαϊξου {πᾶδϑ. 800. δἷθοὸ βθηθυα) γτϑρογὺ βᾶγ5 ἐπα 
ἃ οογίαϊη ΤΠπεοάοίι5, ὑπαὶ γουηϑυ καθ] τάδη, {πῸ ἢχοὺ 

βύθνναγτα 85 ὁ ψγεσα οἵ {πεῖν Παρ θα Ῥρυόρηθον, νγᾶβ8 
Βουηθ τη 65 ἐκ ΠΡ δηα ταϊβθα ο δθανθη, ψῃθη Π6 
{6]1 ἰἸηΐο ἃ ἔγᾶπος δηα ἐγιβύθα Πΐμη561} ἴο ἐπα 5ρίτἱῦ οὗ 
ἀδοοῖδ, θυ νὰ Βιυ]εα ἀἄονη δηᾶ αϊθα τηΐβευδθὶυ. 
ΤΉΘΥ 580, δὺ Ἰθαβὺ, ὑπαὺ ἐπὶ5 Παρρεπθα ἔμυ5. Βαΐ 
ποῦ Βανίηρ' 56 6ὴ ἔμθπη ουυβοῖναθ να ἀο ποὺ οἸαίπη ἴο 
Βᾶνα δὴν Κπον]θάρε οὗ βο ἢ ἐπῖηρθ, τὴν ἔα πα, [ῸΥ 
Ῥευμαρ5 Μοηΐδπιβ δα Τπεοάοίιβ ἀηα ἐπῈ ἀρονε 
τηθηὐοποϑα ψοϊηδη ἀϊδα ἴῃ ἐπηΐ5 γᾶν, θα ρου μαρ5 ὕΠ6 Ὺ 
αἸά ποὺ. 

Αραΐπ ἴῃ πε βᾶῖαθ θΟΟΚς Π6 βϑᾶγ5 ὑπαὺ ὑπ βδογϑὰ 
Ὀίϑπορβ οὗ ὑπαὶ ἐϊπης ὑγβα ἴο γϑίαϊε {πὸ βρίτιῦ ὑπαὺ 
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ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

Μαξιμίλλῃ πνεῦμα διελέγξαι, κεκωλύσθαι δὲ πρὸς 
ἑτέρων, συνεργούντων δηλαδὴ τῷ πνεύματι" γράφει 
δὲ οὕτως" “καὶ μὴ λεγέτω ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ 
τῷ κατὰ ᾿Αστέριον͵ ᾿Ορβανὸν τὸ διὰ Μαξιμίλλης 
πνεῦμα “διώκομαι ὡς λύκος ἐκ προβάτων: οὐκ 
εἰμὶ λύκος: ῥῆμά εἰμι καὶ πνεῦμα καὶ δύναμις, 
ἀλλὰ τὴν ἐν τῷ πνεύματι δύναμιν ἐναργῶς δειξάτω 
καὶ ἐλεγξάτω καὶ ἐξομολογεῖσθαι διὰ τοῦ πνεύμα- 
τος καταναγκασάτω τοὺς τότε παρόντας εἰς τὸ 
δοκιμάσαι καὶ διαλεχθῆναι τῷ πνεύματι λαλοῦντι, 
ἄνδρας δοκίμους καὶ ἐπισκόπους, Ζωτικὸν ἀπὸ 
Κουμάνης κώμης καὶ ᾿Ιουλιανὸν ἀπὸ ᾿Απαμείας, 
ὧν οἱ περὶ Θεμίσωνα τὰ στόματα φιμώσαντες 
οὐκ εἴασαν τὸ ψευδὲς καὶ λαοπλάνον πνεῦμα ὑπ᾽ 
αὐτῶν ἐλεγχθῆναι. 
Ἔν ταὐτῷ δὲ πάλιν ἕτερα μεταξὺ πρὸς ἔλεγχον 

τῶν τῆς Μαξιμίλλης ψευδοπροφητειῶν εἰπών, 
ὁμοῦ τόν τε χρόνον καθ᾽ ὃν ταῦτ᾽ ἔγραφεν, σημαίνει 
καὶ τῶν προρρήσεων αὐτῆς μέμνηται δι᾿ ὧν 
πολέμους ἔσεσθαι καὶ ἀκαταστασίας προεμαν- 
τεύσατο, ὧν καὶ τὴν ψευδολογίαν εὐθύνει, ὧδε 
λέγων" “καὶ πῶς οὐ καταφανὲς ἤδη γέγονεν καὶ 
τοῦτο τὸ ψεῦδος; πλείω γὰρ ἢ τρισκαίδεκα ἔτη 
εἰς ταύτην τὴν ἡμέραν ἐξ οὗ τετελεύτηκεν ἡ ἡ γυνή, 
καὶ οὔτε μερικὸς οὔτε καθολικὸς κόσμῳ γέγονεν 
πόλεμος, ἀλλὰ καὶ Χριστιανοῖς μᾶλλον εἰρήνη 
διάμονος ἐξ ἐλέου θεοῦ. 

Καὶ ταῦτα δ᾽ ἐκ τοῦ δευτέρου συγγράμματος. 
καὶ ἀπὸ τοῦ τρίτου δὲ σμικρὰς παραθήσομαι 

1 Οὐ ρΡοββίθὶν, }ῪὉΡ0δηι|8. Νοιπίηρ; ἷἰ5. Κπονπ ἁρουῦὲ Βίΐτῃ, 
θὲ Ν᾽ αἰοβίιβ ἐπὶ π]κ5 ἐμαὶ ἴῃ νγογαβ “" δοοογαϊηρ᾽ ἴο Αβέθγϊαϑ 
ΟΥ̓ΡΑΠῈ5 ̓ ἃγ6 ἃ πϊϑρασθα τηᾶυρὶπα] ποῖθ σἰνίπρ ἔπ6 πᾶῖηδ 
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᾿ ἘΘΟΙ ΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, Ν. χνι. 16-90 

85 ἴῃ Μαχίτηῖ]]α, θα γεγο ργενεηΐεα Ὀγ οὐμοῦβ ΠῸ 
᾿ΡΙαἴπ]γ, “ο-ορογαϊθα ἢ τΠ6 ϑρίτῖῦ, ἀπ ἢ6 νυῖθεβ 
ἔθυ5 : “Απά Ἰοὐ ποῦ {πὸ ϑρίγιῦ ΒΟ 5ρθακα ἐμγουρἢ 
Μαχίμηηα 580, ἴθ ἐπα βδπη6 ψοὺκ δοοογάϊηρ ἴοὸ 
᾿Αϑίογίας Οὐραπαβ,1 “1 πὶ ἀτίνθη ΑΔ κὸ ἃ νο] 
ἴγοτη ἐπ 5ῆδερ. 1 πὶ ποὺ ἃ νγοἱῦ, 1 δὴ ψοτὰ δπά 
Βριγιῦ ἀπα ρονοῦ. Βαὺΐ Ἰοὺ Πΐπη 5ῃονν οἰθαυ]ν ἀπά 
Ῥτὸνε {πεῸ ρονεῦ ἱπ {πα βρίγδ, ἀπά Ἰοὺ Πῖτα ἐπυουρἢ 
ἀπ βρίτῦ ἔοσοθ ἕο γβοορηῖζα ἢΐπι ἔΠπ086 ὑγΠῸ γ6 6 ἔπ 6 πὶ 
᾿ Ριδβθηῦ ἔου {Π6 ρυγροβα οὗ ἐθδύϊηρ' ἀπα σοηνουβίπρ' ἢ 
ἐπα ϑρίτις 85 ἰδ Βροῖκβ, --ουαϊποηΐ τηθη ἃπα ὈΙΒΠΟΡΒ, 
 Ζούϊουβ ἔγοσα ἐπε νΠ]αρα Οὐτηδπο, ἀπᾶ «}υ]18π ΤἸΌτα 
ἈΑρδιηθα, ΧΠΟ056 τπουτῃ5 ὑπΠῸ ρατὲν οὐ ΤΗδπεῖβο ται 2264, 
Πα αἷα ποὺ Δ]||ονν {ΠπῸ ἴα]β6 βρ γι νυ οἢ ἀδοείῖνεα {πὸ 
ΡΘΟρ]δ6 ἴο θὲ γοξαϊξεᾷ Ὀγν ὑπουα." 

Τῃ {πΠ6 βᾶτχθ Ῥοοῖκ, ἀραΐτ, δέου. οὐποὺ τοξα αι οπβ 
οὗ Π6 ἴ4]58 ῬτορΒθοῖεβ οὔ Μαχίψη]]α, ἴῃ ἃ 51]πηρ]168 
ῬΑββαρῈ 6 Ῥοΐῃ ἱπαάϊοαϊθϑ π6 ἐϊηθ αὖ ψ θοῇ Πα 
Ε δ τος ὑΠϊ5, δἀηα αυοῦΐεϑ ΠΟΥ ργεαϊουομβ, ἰπ ΠΟ 586 
ἐοτοιοϊα ἔαΐασε ναῖϑ ἀπα γανοϊαϊίομβ, απ μ6 οογγθοῖβ 
{πε ]βεποοά οὗἉ ἔμθυη ἃ5 ἔο]]οννβ : ᾿Ηδ5 1Ὁ ποῦ θ6βῃ 
τηδᾶδ οΡνίουβ δἰγοδαν ὑπαὺ {Π|5 15 ἀπούμου 6 ἢ ΕῸΥ 
Οἶδ ἰ5 τόσα ὑπ ἐπῃίγίθοη γϑαῦβ ἰο- αν 5'ποθ {ῃ6 
γοιηδη αἸ64, ἀπ ποτε πὰ5 θΘ θη ἴπ {Π6 νου] ποῖ ΠῈΥ 
ἸΟΟΔ] ΠΟΥ͂ πηΐνουϑαὶ γᾶγ, Ὀαὺ γαῦμου ὈΥῪ τῃΘ ΤΩΘΙΟΥ οὗ 
 Οοά οοπεϊπυϊηρ' ΡΕ866 Ἔνθ ἔου ΟΠ ἰϑεῖαπβ.᾿ 3 
ς ΤΠΐβ ἴα ἔτοσῃ ἢϊβ βθδοοπᾷ θῬοοκ. Απᾶ ἔγοτῃ ἐπα ἐπῖντα 
1 ν1}} αἰϑδο αυοὶα ἃ ἔδνν γογᾶβ ἴῃ ὑγΒΟἢ Π6 ΒΡΘΔΚ5 ἃ5 

οὗ {πῃ ττῖζοῦ οὐ ἐπὶ5 ἐγθαϊϊβο ΤῊ Ῥηγαβ σουίαίη]ν ἰ8 
ἀὐϊκννατά, Ραὲ ᾿ξ 5θο 5 ΘΑ} Ῥοβϑίθ]ς ἐπαὲ ἕῃς ἐοχὲ ἰ5 τρηὶ 
ἀπά ἐπαὲ ᾿ϑίθγίιιβ νγὰβ ἐπ6 παῖς οὔ ἃ Μοπίδηϊδε ψτῖΐοῦ. 

3 ΤῊϊΪ5. ῬΓΟΌΔΌΙΥ πηδαπβ ἐπ ρΡοτϊοα θοΐογτο ἰῃς νγαῦβ οὗ 
ϑερϊπηιιβ ϑθνοῦιβ. ΤΉΘΓΘ 5θθῖῃ ἴο Πᾶνε Ὀδθη ἢοὸ πηροτγίαπξ 
ψγαγ5 ἰπ ἐπα τεῖρη οἵ (οτητηοάιι5, αηπα ἐποιρὴ ἔῃ 6 ΓΘ ΕΓ ΒΟΤῚΘ 
Ῥοιβθο οπ5 {ΠῈγ6 616 1655 ἐπα ἴῃ {π6 δα υ] 16 γα ρΉ8. 
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ἘΌΒΈΒΙΒ 

,ὔ 3... Α ἣΝ 3 “- « ΝΜ ,ὔ λέξεις, δι’ ὧν πρὸς τοὺς αὐχοῦντας ὡς ἄρα πλείους 
καὶ αὐτῶν μεμαρτυρηκότες εἶεν, ταῦτά φησιν' 
“ ὅταν τοίνυν ἐν πᾶσι τοῖς εἰρημένοις ἐλεγχθέντες 
ἀπορήσωσιν, ἐπὶ τοὺς μάρτυρας καταφεύγειν πει- 

“- ᾿" 

ρῶνται, λέγοντες πολλοὺς ἔχειν μάρτυρας καὶ 
τοῦτ᾽ εἶναι τεκμήριον πιστὸν τῆς δυνάμεως τοῦ 
παρ᾽ αὐτοῖς λεγομένου προφητικοῦ πνεύματος. 

Α 3 3 " " « μὲ Α “ ᾽ τὸ δ᾽ ἐστὶν ἄρα, ὡς ἔοικεν, παντὸς μᾶλλον οὐκ 
3 ,ὔ ᾿ Ἀ “-“ Μ ἐϑῳ, ,ὔ ἀληθές. καὶ γὰρ τῶν ἄλλων αἱρέσεών τινες. 
πλείστους ὅσους ἔχουσι μάρτυρας, καὶ οὐ παρὰ 

“  ἐ ’, γον 3 ᾽ὔ τοῦτο δήπου συγκαταθησόμεθα, οὐδὲ ἀλήθειαν 
ἔχειν αὐτοὺς ὁμολογήσομεν. καὶ πρῶτοί γε οἱ 
ἀπὸ τῆς Μαρκίωνος. αἱρέσεως Μαρκιανισταὶ κα- 
λούμενοι πλείστους ὅσους ἔχειν Χριστοῦ “μάρτυρας 
λέγουσιν, ἀλλὰ τόν γε Χριστὸν αὐτὸν κατ᾽ ἀλήθειαν 
οὐχ ὁμολογοῦσιν. 

" Ν ’ 4 2 ’ὔ ’ὔ {{ δθ Καὶ μετὰ βραχέα τούτοις ἐπιφέρει λέγων" “᾿ ὅθεν. 
τοι καὶ ἐπειδὰν οἱ ἐπὶ τὸ τῆς κατ᾽ ἀλήθειαν πίστεως 

“- τ μαρτύριον κληθέντες ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας τύχωσι 
μετά τινων τῶν ἀπὸ τῆς τῶν Φρυγῶν αἱρέσεως 
λεγομένων μαρτύρων, διαφέρονταί τε πρὸς αὐτοὺς 
καὶ μὴ κοινωνήσαντες αὐτοῖς τελειοῦνται διὰ τὸ 
μὴ βούλεσθαι συγκαταθέσθαι τῷ διὰ Μοντανοῦ 
καὶ τῶν γυναικῶν πνεύματι. καὶ ὅτι τοῦτ᾽ ἀληθές, 

. ΨΗ͂Ψ ΘΝ »-“» ε ἔ ,ὔ 3 ,ὕ -“ ᾿ 

καὶ ἐπὶ τῶν ἡμετέρων χρόνων ἐν Απαμείᾳ τῇ πρὸς 
Μαιάνδρῳ τυγχάνει γεγενημένον ἐν τοῖς “περὶ 
Γάϊον καὶ ᾿Αλέξανδρον ἀ ἀπὸ Ἐὐμενείας μαρτυρήσασι 
πρόδηλον.᾽᾽ 

-“ " 

ΧΥΠ. Ἔν τούτῳ δὲ τῷ συγγράμματι καὶ 
Μιλτιάδου συγγραφέως μέμνηται, ὡς «λόγον τινὰ 
καὶ αὐτοῦ κατὰ τῆς προειρημένης αἱρέσεως γε- 
γραφότος: παραθέμενος γοῦν αὐτῶν λέξεις τινάς, 
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στ πρν ΗΙΘΤΟΒΥ, ΨΥ. χνι. 90---χνιι. 1 

ΟΟΟΠονν5 αϑαϊηδὺ ἔποθ8 Πη0 θοδβίβα ὑπαὺ ὑπον Πδα Παὰ 

' ΤΠΟΥΘ ΤΥ ΥΥ8. 50 ΜΉΘ {Π6Υ Πᾶνα θθδη το αϊθα ἴῃ 

͵ πε Πο]6 ἀἰβουβϑίοι πα πᾶνε ποϊῃϊηρ' ἴο ΓΘΡΙγ, ἐπα Ὺ 

ῸΥ ἴο ἴαϊςα στείρα ἴῃ τηδυῦγυβ, βαυὶπρ' ὑπαὺ παν Πᾶνα 

ΤΩΔΗΥ τηδυΐυΥβ πα ἐπαὺ {Ππ|5 15. ἃ ὑγυβύνουῃυ ρῥτοοῦ 

οὗ {πΠ6 ρονει οὗ ὑπ Δ] ερϑα ργορμείίο βρίγιῦ δυηοηρ' 
ἐμεῖα. Βαΐὺ {π|5 ἀρρβαῦβ ἴο 6 δοῦν ἐγ Υ ἔγοτα 

πα ὑγαΐῃ ὑμδὰ ἀηγιμίπρ. ΕῸΣ βοῦλθ οὐ ἐπθ οὐποὺ 
᾿Βεγοϑῖοβ Πᾶνα ἱπηυτ θυ ΪῈ τηδτέγτβ, θυ 1 40 ποῦ 
ΟΒΌΡΡΟΒΘ ἔπιδὺ νγα 5114}} δοοθρὶ ἴμθηὰ ἔον ἐμαὶ γθᾶβοῃ, 
μοῦ δαπϊξ ἐμαὶ ἔποῪ πᾶνε ἐπε ἐσαϊῃ. [Ια ἐπε ἢγϑὺ 

ϑ Ῥίδοθ, ἱπᾶθθά, πῃ 50-οδ]εὰ Μαγοϊδηϊδίβ οὔ {π6 

ΟΒΘΙΕΒΥ οὗ Μαγοίοῃ 580 ὑπαὺ παν Πᾶνα ἱππατη θυ 8} ]6 
χηδγῦγεβ ἴο ΟΠ τϑῦ Ραῦ πονουίμο]θθ ΟἸγῖδὺ Πἰτηβοὶ 
ἔπεῪ ἀ0 ποῦ οοηἔδββ δοοογαϊηρ το ὑγατῃ.᾿ἢ 

Απᾶ δἴευ ἃ ᾿1{{16 μῈ ροθβ ΟἹ ἃ5 ΤΌ]ΠΠ}Ον8 : “Υ̓Ποτο- 
ἔοργε ὙΠ ΈΠόυ οὺ Τηθ Ή  Υ85 οἵ ὑπῸ οΠατοἢ ψΠῸ πᾶνε θΘεῈη 

6416 ἴο τηαυ γγάουα ἴον ὑπῸ σις ἔα [ἢ τηθαΐ δην οἵ 

ΟΠ {ΠῸ 50-ΟΔ|164 τηᾶτύγυβ οἵ ὑπῸὸ Μοπίδηϊβὺ ἤθύθϑυ, ὑπ 6 Ὺ 
᾿ βαρατγαῖα ἔγοτη ὑπθῖὰ ἃπα αἴθ τ μου οοτημηυποαἰίπρ; 
ΟΠ} ποῖ, θεοαῦθα ὑπον τοαβε ἴο ἄρτθα ψῃ {ΠῸ6 

 βρίτῦ ἴῃ Μοπίδπαβ ἃπα {Π6 ψοηθη. Απα {πᾶ ἐπ15 
ἴθ ἔτι6, ἀπ ὑπαὺ ἰὑ Πᾶρροπθα ἴθ ον {πη ἴπ 

Αρδιηθᾶ οα ἔπε Μοϑδπασυ, 15 βΒῆονγῃ ὈΥ {Π6 οαβε οὗ 

ἔποθα ψγῆο ψΈγα τηᾶυύγυεα ἢ δἴπβ ἀπα ΑἸΘΧχαπάου 

οὗ Ἑππηδποίδ.ἡ 
ΧΥΤΙΙ. Απᾷ πὶ {Ππῖ5. σους Π6 80 αἀποῦθβ ΜΗΝίδδοΡ 

ἃ5 ἃ ΥΪΟΥ ψΠῸ Πα 80 Πἰτηβο!ῦ νυ θη ἃ ἰγθαιϊβα 

αἀραϊηδὺ {Π6 ΠΟΥΘΒΥ τηθηϊοποθᾶ, ΑἸΤΟΥ ἀπούϊηρ᾽ ΒΟΠῚ6 
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ΕΌΒΕΒΙΤΙΒ 

ἐπιφέρει. λέγων: “ταῦτα εὑρὼν ἔν τινι συγγράμματι : 
αὐτῶν , ἐνισταμένων τῷ ᾿Αλκιβιάδου τοῦ ἀδελφοῦ : 
συγγράμματι, ἐν ᾧ ἀποδείκνυσιν περὶ τοῦ μὴ δεῖν. 
προφήτην ἐν ἐκστάσει λαλεῖν, ἐπετεμόμην.᾽᾿ ἘΡΡΡΝ 
καταβὰς δ᾽ ἐν ταὐτῷ τοὺς κατὰ τὴν καινὴν διαθήκην 
προπεφητευκότας καταλέγει, ἐν οἷς καταριθμεῖ 
᾿Αμμίαν τινὰ καὶ Κοδρᾶτον, λέγων οὕτως" " 
ὃ γε ψευδοπροφήτης ἐν παρεκστάσει, ᾧ ἕπεται 
3», ᾿ 3 , 3 ,ὔ . 2 «ε , ἄδεια καὶ ἀφοβία, ἀρχομένου μὲν ἐξ ἑκουσίου 
ἀμαθίας, καταστρέφοντος δὲ εἰς ἀκούσιον μανίαν 
ψυχῆς, ὡς προείρηται. τοῦτον δὲ τὸν τρόπον οὔτε ὃ 
τινὰ τῶν κατὰ τὴν παλαιὰν οὔτε τῶν κατὰ τὴν 

Ἁ ,ὔ Δ “-“ ,ὔ καινὴν πνευματοφορηθέντα προφήτην δεῖξαι δυνή- 
Λοίβ 11, 38, σονται, οὔτε "άγαβον οὔτε ᾿Ιούδαν οὔτε Σίλαν 
21,10. 1ὅ,.,,3,3ϑ,ϑ » κ , , " ᾿ ᾽ 
21, 9 οὔτε τὰς Φιλίππου θυγατέρας, οὔτε τὴν ἐν Φιλ- 

, 3 ΄ » “ ᾿, ᾽ ͵7ὔ αδελφίᾳ ᾿Αμμίαν οὔτε Ἰζοδρᾶτον, οὔτε εἰ δή τινας 
ἄλλους μηδὲν αὐτοῖς προσήκοντας καυχήσονται. 

ἢ “' Ἁ Ἁ ,ὔ φὰς {{ ᾿ . καὶ αὖθις δὲ μετὰ βραχέα ταῦτά φησιν" “᾿ εἰ γὰρ 4 
μετὰ ἸΚοδρᾶτον καὶ τὴν ἐν Φιλαδελφίᾳ ᾿Αμμίαν, 
ὥς φασιν, αἱ περὶ Μοντανὸν διεδέξαντο γυναῖκες 
τὸ προφητικὸν χάρισμα, τοὺς ἀπὸ Μοντανοῦ καὶ 
τῶν γυναικῶν τίνες παρ᾽ αὐτοῖς διεδέξαντο, 

,ὔ - Ἁ , Ἁ ,ὔ 

Βεν. 4.1 Κα, δειξάτωσαν: δεῖν γὰρ εἶναι τὸ προφητικὸν χάρισμα 
ΟΥ̓, “- - 

᾿ς ἐν πάσῃ τῇ ἐκκλησίᾳ μέχρι τῆς τελείας παρουσίας 
«ς 3 5 “- 5 ΕἸ ᾽ μ Μ) -“ 

ὁ ἀπόστολος ἀξιοῖ. ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἔχοιεν δεῖξαι 
τεσσαρεσκαιδέκατον ἤδη που τοῦτο ἔτος ἀπὸ τῆς 
Μαξιμίλλης τελευτῆς. ᾿ 

Οὗτος μὲν δὴ τοσαῦτα: ὅ γέ τοι πρὸς αὐτοῦ 
δεδηλωμένος Μιλτιάδης καὶ ἄλλας ἡμῖν τῆς ἰδίας 
περὶ τὰ θεῖα λόγια σπουδῆς μνήμας καταλέλοιπεν 

1 Βορῃηναγὶζ ἃπα αἰπηοϑὶ 4}} εαἀϊΐουβ Ἄεχοερὲ Μοσιοσε 
πο ηΠα ἰῃϊ5 ἰο ΜΙ δάθ5, ΤῊΪ5 ἐπιοπάαίοη σου ἢν 56 ΘΠῚΒ 
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Τα ἐχι να ἘΘΟΙΓΕΒΙΑΒΘΤΊΙΟΑΙ, ἨΙΒΤΟΒΥ, Υ. χνπ. 1- 

οἔὗἉ {ποεῖν βαγίπρϑ ΠῈ οοπεϊπιιθβ 85 [Ὁ]Π]ον5 : “1 Πᾶνα 
 ρἴνοη ὑπ|5 αρϑίγδοὺ οὗ ψῃαῦ 1 [ουπα ἴπ ἃ ψοὺκ οἵ 
ἀπο θη {πε γὺ σγετα αὐξαοκίπρ ὑπ6 ψουῖς οἵ 
 ΑἸοΙρίδα65 ὑπὸ ΟΠ γιϑυϊαπ ἴῃ ΒΟ. ἢς βῆονβ ὑΠὰΐ ἃ 
ΡῬιορΠοΐ πορᾶ ποὺ ἴο βρθδῖς ἴῃ δοβίδϑυ. ἡ Απα Π6 ρο685 
ΟΠ ἴῃ ἐπα βϑτηθ ψοΥκ ἴο οἷνε ἃ οδϊδίοριιθ οἵ ὑποβῈ 
0Π0 ἢᾶνε θθθη ργορμεὶβ οἵ ἐπε Νὸν Ταβιδτηθηΐ, ἀπ 
, ἈΙηοηρ ποῖ ἢ6 ΠυμθοΥ5 ἃ οογΐαΐη Ατησηῖα ἀπὰ 
 υδάτγαϊιβ ἀπα 585 ὑπὰ5: “᾿Βαυὺ {πΠ6 ἔα]56. ρυορῇῃοὶ 
ΟΒΡΘΔΚΒ ἰπ δοβίαβυ, δέου ψῃοῦ [Ὁ] δᾶ86 πᾶ 
 ἔτοϑάοτχα ἴτότα ἔδυ ἢ Πα Ῥερίηβ τ ἢ νου] πίδυΥ ἸΡΊΟΥ- 
Π8Π06, Βαὺ ἔπτη5 ἴο ἱπνοϊπὐαγῪ τη π685 οὗ 50], ἃ5 Πὰ5 
ΟΡΕδη 5 θεΐογε. Βαΐ ἔπον οδηποῦ 5πονν ὑπαῦ ΔηΥ 
Ριτορμοὺ, ἰθὺ οἵ ἐποβα ἴῃ {Π6 ΟἹὰ Ταοβίασηθηῦ οὐ οὗ 
᾿ς ἔδοβ6 ἴῃ {πε Νανν, νγᾶβ ἱπβρί γα ἴῃ 15 νὰ  ; ὑΠπ6Ὺ οδἢ 
Ροδϑὺ ποθεν οἵ Αρδαθυβ, ποὺ οἵ {πᾶδ5, ποὺ οἵ 51145, 
ΒΟΥ οὗ ἐπε ἀδυρῃΐοιβ οἵ ῬΉΏΠΙΡ, ποὺ οἵ Ατηγηΐα ἴῃ 
ΡΠ] Δα οΙΡΗΐα, ποὺ οὗ Θυδάταϊιβ, ΠΟΥ οὗ Δ ΠΥ οὐ Υβ 
0 ἀὁ ποὺ Ῥο]οηρ ἴο ὑποια. ἡ Απᾶ ἃραίῃ δέου ἃ 
ΟἸΠΠΠ6 Πα ροθβ ομ, “᾿ΕῸΣ 1ὅ τ1π6 Μοπίδηϊδυ ψουλθῃ 
βιυοοροᾶεα ἰο Θυδαταϊιβ ἀπ Ατητηΐα πὶ ΡΠ] Δ ΙρΡΗϊα 

ἴῃ {Π6Ὸ ρυορμοίϊο οί, Ἰεῦ ὑπο 5πονν ΠΟ ἀυηοπρ' ἔπ θα 
᾿υοοσοάορα {πὸ ΟΠ] οννευθ οἵ Μοπίδπιβ ἀπ [Π 6 ὑγοση θη, 
Οογ {Π6 ἀροβὶ]α ρυαηΐβ ὑπαῦ ἔπε ρυορμοίϊο οἵ 584}} 
θ6 ἴῃ 411 πε οἤασοι ἀπ} ὑπὸ ἤπια] οοτηΐηρ, θα ἘΠ15 

ἔπον οου]ά ποὺ 5ῃον, βεείηρ ὑπαὶ {Π15 185. δίγεδαυ ὑπθ 
᾿ξουτγίθοθηίῃ γϑδνῦ ἔγοτα ἐπε ἀθαΐῃ οὗ Μαχίμη]α. 

Ηε, ἐπογοϑίοσο, 580 ψυϊζοβ. Βαυὺ {ῃ6 Μη δά65 τηθη- 
ἐϊοπϑα Ὀγ Ηΐτη Πδὰ5 4150 1ϑ ἔν τι οὔπου τηοπυτηθηΐβ οἱ Π15 
οὐ 268] ἔοσ ἔπ οὔδοῖοβ οἵ σά ἴῃ ἐπε ὑγεα βεβ ΒΟ ἢ 

ἕο 6 σογγϑοῖ 50 Δ δ5 βίου δὶ ἕαοὶ 15. σοποογπηθᾶ, Ῥαξ ἐπα 
ονϊάθπος οἵ πὸ Μ58. βδβθῖηβ δαια}]ν ἴο ῥτονς ἐμαὶ {Π6 πιϊδίακο 

οἰ ἀπο ἰο Επιβε ὈΪπ15. Πἰτη561}, πα ἃ5 50 οὐρῆηϊ ἰο ἀΡΡΘδΥν ἴῃ 
ἐπα ἐοχὲ. 86ε [ηἰγοάποίίοη, Ρ. ἵν., ἀπᾷ οὐ. ΜοΟι εν 5 ποὶς 
αὐ ἴοο. 
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Τήααοϊιε 11, 
12 

ΕΣ Σ 

ΕἘΌΒΕΒΙΓΒ 
᾿ ἥν ΠΣ ΥΎ Δι 

3» Ἂν Α ν ὁ , , “ ἐν τε οἷς πρὸς “ἥλληνας συνέταξε λόγοις καὶ τοῖς 
Α 3 , « ,ὔ 9." ς ’ὔ ᾽ }] - πρὸς Ἰουδαίους, ἑκατέρᾳ ἰδίως ὑποθέσει ἐν δυσὶν 

ὑπαντήσας συγγράμμασιν, ἔτι δὲ καὶ πρὸς τοὺς 
κοσμικοὺς ἄρχοντας ὑπὲρ ἧς μετήει φιλοσοφίας 
πεποίηται ἀπολογίαν. : 

ΧΥΉΙ͂. Τῆς δὲ κατὰ Φρύγας καλουμένης αἱρέ- 
σεως καὶ ᾿Απολλώνιος, ἐκκλησιαστικὸς συγγραφεύς, 
ἀκμαζούσης εἰς ἔτι τότε κατὰ τὴν Φρυγίαν ἔλεγχον 
ἐνστησάμενος, ἴδιον κατ᾽ αὐτῶν πεποίηται σύγ- 
γραμμα, τὰς μὲν φερομένας αὐτῶν προφητείας 

“- » Ν 7 2 7 Α ᾿ ,ὔ - ͵ 

ευδεῖς οὔσας κατὰ λέξιν εὐθύνων, τὸν δὲ βίον τῶν 
τῆς αἱρέσεως ἀρχηγῶν ὁποῖός τις γέγονεν, διελέγ- 
χων" αὐτοῖς δὲ ῥήμασιν περὶ τοῦ Μοντανοῦ ταῦτα 
λέγοντος ἄκουε" “ ἀλλὰ τίς ἐστιν οὗτος ὁ πρόσ- 3 

᾿ δι, Ἂν Ε “ αι ᾿ , φατος διδάσκαλος, τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ ἡ διδασκαλία 
δείκνυσιν. οὗτός ἐστιν ὃ διδάξας λύσεις γάμων, 
ὁ νηστείας νομοθετήσας, ὁ Ἰ]έπουζαν καὶ Τύμιον 
Ἵ λὴ ᾿ ,ὔ ὅλ δ᾽ Φηνη ἍἈ ερουσαλὴμ ὀνομάσας (πόλεις εἰσὶν αὗται 
μικραὶ τῆς Φρυγίας), τοὺς πανταχόθεν ἐκεῖ συν- 
αγαγεῖν ἐθέλων, ὁπρακτῆρας χρημάτων καταστήσας, 
ὁ ἐπ᾽ ὀνόματι προσφορῶν τὴν δωροληψίαν ἐπι- 
τεχνώμενος, ὁ σαλάρια χορηγῶν τοῖς κηρύσσουσιν 
αὐτοῦ τὸν λόγον, ἵνα διὰ τῆς γαστριμαργίας ἡ 
διδασκαλία τοῦ λόγου κρατύνηται.᾽ 

Καὶ ταῦτα μὲν περὶ τοῦ Μοντανοῦ: καὶ περὶ τῶν ὃ 
, ᾿ ᾽ “ἅὨ ς ᾿ σ ,ὔ προφητίδων δὲ αὐτοῦ ὑποκαταβὰς οὕτω γράφει" 

“δείκνυμεν οὖν αὐτὰς πρώτας τὰς προφήτιδας 
ταύτας, ἀφ᾽ οὗ τοῦ πνεύματος ἐπληρώθησαν, τοὺς 
ἄνδρας καταλιπούσας. πῶς οὖν ἐψεύδοντο ΠΙρί- 
σκιλλαν , παρθένον ἀποκαλοῦντες; εἶτ᾽ ἐπιφέρει 4 
λέγων" “᾿ δοκεῖ σοι πᾶσα γραφὴ κωλύειν προφήτην 
λαμβάνειν δῶρα καὶ χρήματα; ὅταν οὖν ἴδω τὴν 
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ἘΟΟΙΓΈΕΒ. ΗΙΘΤΟΒΥ, Ν. χνιι. ὅ---Χνπμ. 4. 

ἢ6 σοπηροβοα ἀραϊποῦ {πῸὸ Οδπ]ε5. ἀπᾶ ἀραϊηδῦ ὑπ6 
6 ν5, ὑγθαϊϊπρ θδο ἢ βρη θοῦ βαθραγαίοὶν ἴῃ ὕὑνο 
 ὑγθαῦίβεβ, πα θ6β1465 ἐΠ|5 πὸ ψγοΐθ ἂἃπ ΑΡοΪορῪ ἴο 

ἐμια βθοῦ]αν στα]οῦβ οὴ ΒΘ ΠΑ] οὐ {π6 ρῃΠοβορηΥ πίοι 
Πα Πε]ά. 

᾿ς ΧΥΠΙ. Αρο]]ομίι8. α͵8δο, ἃ υυῖου οὗ {ῃ6 ομυτοι 
ΠΕ η ἐπθ 50:04 ]68 Μοπίαηίθε ΠΟΥΕΘΥ τὰ 5.1] 
 Πουτβῃίηρ ἴθ ῬΗγυρία, σοιηροβϑᾶ «ἃ τοξαϊαϊϊοη ἀπά 
ΟΡ ΞΠ6α Ὁ ἃ5. ἃ βεραγαῖΐθ ψοῦῖς ἀραϊηϑὶ ὑποιη, 

Ῥτονίπρ' νου ὈῪ ψοτὰ ὑπαὺ ἐποὶν Δ] οσθα ργορῃθοῖαβ 
 Υ6 ἔα]θε ἃπα βῃονίηρ {Π6 ὑσαθ οπαγδοῖθυ οὗ πε 1186 

οὗ {πΠῸ Ἰεδάθυβ οὗ ὑπθὸ μούεβυ. [ϑὕθη ἴο {πε δοΐιδ] 
 γΟΥα5. ΠΟ 6 πι565 ἀροῦν Μοπίαπιιβ. ““Βαΐ {πα 

ἀδθα5 ἃπα {πῸ ἐβδοῃίηρς οἵ {Ππ|5 γεοθηΐ ἔθδοῦου 5Πονν 
Πῖβ5. οπαυδοῖου. [Ὁ ἴθ Β6 ψῇο ἐδιρμῦ ὑπ6 Δηπα]τηθηΐ 
οἴ τηδυγίαρο, ψΠηῸ δπδοιθα ἔαβίθ, πὸ σάνε ὑπΠ6 πᾶῖὴθ 
οἵ 7 Θγυβαίοτη το Ρερυζα πα Τυτηΐοῃ, νυ Β ἢ ἀγα Π1{016 
ἴοννβ ἴῃ Ρηγγυρία, ἀπ νυ ϑῃθα ἴο ΠΟ] ἈΒ5Θ ΠΏ ]168 
ὑπογα ἔτομπὰ νου ΠΟΥ, ψΠ0Ὸ ἀρροϊπἰεα οοἸ]]δοΐουβ οὗ 
ΤΩΟΠΘΥ, ὙγὙη0 οὐρδῃηϊσοα ἐπΠ6 γϑοοϊνίηρ' οἵ οἱ δα ἀπά ον 

ἐπα πδῖηδ οὗ οἴεγίηρθ, πὸ ργον! 464 5818 7165 ἴου ὕΠοβα 
ὙΠῸ Ρῥγοδοῃεα ἢἷ5 ἀοοίτίηα ἴθ οὐ θυ ὑπαὺ 118 ὑθδοῃϊπηρ, 
Τηϊρηῦ γον} ὑΠγυοαρΡ ρσ]αύίοην.᾿ 

50. Πα 5ᾶγ8 ἀρουὰῦ Μοηΐδηιιβ. Απᾶ ἃ 10|16 βαυ ΠΥ 
οη Πδ ψυυῖδοϑ ὑπὰ5 δθουῦ {πΠῸ ργόρμθίοθβθβεβ. “ΤΠὰΒ 
ψγ6 Ῥύονε ὑμπαὺ ὑμεβε ἢγϑὺ ργορμδύεββαθ ὑπθυηβαῖνοβ 
ἀεβουιθα ὑπεὶν πυβθαπας ἔσομαι ἐπα τηοσηθηὺ ὑπαὺ ὙΠῸ Ὺ 
γγευα Π]16α νὴ {Π6 βρίτῖῦ. ὙΥ̓Παὺ ἃ 116 1Ὁ 15 6 ἔῸΥ 
ὑμθιὰ ἴο 64}} Ῥυίβο]α ἃ νἱγρῖη. ἡ ὙΠΘη Π6 ρῸ68 οἢ 
βαυίηρ : “Πο65 ποῦ ἃ}] ϑουίρίατε βθοϑῖὰ ἴο γοιῖι ἴο ἔου Ὁ] 
ἃ Ῥτορπμοὺῦ ἔγοια γεοοίνίπρ' οἰ 5 ἀπά τόπον ὃ ἹΠοτο- 
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Μαύῦ. 10, 9. 
10 

ἘΠΒΕΒΒΙΤΙΒ 

προφῆτιν εἰληφυῖαν καὶ χρυσὸν καὶ ἄργυρον καὶ 
πολυτελεῖς ἐσθῆτας, πῶς αὐτὴν μὴ παραιτήσωμαι.᾽᾽ 
Αὖθις δ᾽ ὑποκαταβὰς περί τινος τῶν κατ᾽ ὦ 

αὐτοὺς ὁμολογητῶν ταῦτά φησιν: “ἔτι δὲ καὶ 
Θεμίσων, ὃ τὴν ἀξιόπιστον πλεονεξίαν ἠμφι- 
εσμένος, ὃ μὴ βαστάσας τῆς ὁμολογίας τὸ σημεῖον, 
ἀλλὰ πλήθει χρημάτων ἀποθέμενος τὰ δεσμά, δέον 
ἐπὶ τούτῳ ταπεινοφρονεῖν, ὡς μάρτυς καυχώμενος, 
ἐτόλμησεν, μιμούμενος τὸν ἀπόστολον, καθολικήν 
τινα συνταξάμενος ἐπιστολήν, κατηχεῖν μὲν τοὺς 
ἄμεινον αὐτοῦ πεπιστευκότας, συναγωνίζεσθαι δὲ 
τοῖς τῆς κενοφωνίας λόγοις, βλασφημῆσαι δὲ 
εἰς τὸν κύριον καὶ τοὺς ἀποστόλους καὶ τὴν ἁγίαν 
ἐκκλησίαν. καὶ περὶ ἑτέρου δὲ αὖθις τῶν κατ᾽ ( 
αὐτοὺς τετιμημένων ὡς δὴ μαρτύρων οὕτω γράφει" 
“ἵνα δὲ μὴ περὶ πλειόνων λέγωμεν, ἡ προφῆτις 
ἡμῖν εἰπάτω τὰ κατὰ ᾿Αλέξανδρον, τὸν λέγοντα 
ἑαυτὸν μάρτυρα, ᾧ συνεστιᾶται, ᾧ προσκυνοῦσιν 
καὶ αὐτῷ πολλοί: οὗ τὰς λῃστείας καὶ τὰ ἄλλα 
τολμήματα ἐφ᾽ οἷς κεκόλασται, οὐχ ἡμᾶς δεῖ 
λέγειν, ἀλλὰ ὁ ὀπισθόδομος ἔχει. τίς οὖν τίνι 
χαρίζεται τὰ ἁμαρτήματα; “πότερον ὃ προφήτης Ἰ 
τὰς λῃστείας τῷ μάρτυρι ἢ ὃ μάρτυς τῷ προφήτῃ 
τὰς πλεονεξίας; εἰρηκότος γὰρ τοῦ κυρίου μὴ 
κτήσησθε χρυσὸν μήτε ἄργυρον μηδὲ δύο χιτῶνας, 
οὗτοι πᾶν τοὐναντίον πεπλημμελήκασιν περὶ τὰς 
τούτων τῶν ἀπηγορευμένων κτήσεις. δείξομεν 
γὰρ τοὺς λεγομένους παρ᾽ αὐτοῖς προφήτας καὶ 

1 ΤῊ Ϊ5 15 ἐῃς ἰοχὲ οἵ 411] μ88. θχοθρὲ οπα ψ ποθὴ γεδαᾶς “ ἐπὸ 
ΡΙοΡμοι." ῬτγΟΡΑΌΙν {π18 15. ἃ σογγροίϊίοη, θὰ ἰῃς σοπέοχε 
5ῃοννβ ὑπαὺ 1Ὁ 15 τἱρὴῃξ ἀπα ἐπαὶ ἐπδ τοίθγοπος 5 ἴο ὙΠΟ ἶδο, 
ΑΡΡδγθηῖν ᾿ΓΠοιηΐδο ἀπα ΑἸοχάπαοι ᾿νε ἐοροίμον. 
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δι ὑπ οχυνὶ. ἘΟΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΎΥ, Μ΄. χνπι. 4-Ὁ 

ἔογθ ψ ἤθη 1 566 ὑπαῦ πΠ6 Ῥυορῃθίθβϑ μὰ5 τϑοεϊνε ρο]ά 
Δηα 5 νον ἀπά ὄχρθηβῖνε οἱοῦμ θα, πον 5Που] 1 κοί ταΐη 
ἔγουμι Β]αμΐηρ' Ποὺ ὃ ἢ 

ΤΠ 6π ἐαγμοΥ ὁπ. Π6 βὰγϑ5 {π|5. ἀθοὰῦ οπα οἵ ἐπεὶν 
ΠΟΙ ΒΒΟΥΒ : “ Μογθονου, ΤΠοιηῖβο ἴοο, γ᾽ Π0 νγὰβ συ 
ΙΓ βρεοίουβ οογεϊοιιβηθϑβ, 80 αἰα ποῦ ἐπάστα {Π6 

᾿βἷβῃ οὗ οοπβδβϑίοπ θαῦ Ἔχοπδηροα ῥυίβοι ἔῸυ τ δ] 0} 
θη Β6 οὐρηὲ το πᾶν θθθι ΠυταὈ]6-τηϊπ θα οἡ ἐπ15 
δοοοπηῦ, ΔηΠα Ὀοδβοιθα ἐπαὺ μ6 νγὰβ ἃ τηδυίυυ, ἀαγοά, 
ἴῃ ἰγηϊταύοη οὗ {πΠ6 ἀροβϑί!θ, ἕο σοῦροβθ δῇ δρίβε!α 
ΒΘποΥδΙ, ἴο ἱπϑίσαοῦ ποθ ΠοβῈ ἔα] νγὰ5 Ῥευθου 
ὑῃδη Πῖβ5, ἃπα ἴο οοπίοπα νἹ ἢ οπρὶν βουπαϊηρ νου ᾶβ 
δηα ἴο Ὀ]ΑΒρἤοτηα ἀραϊηθὺ ἐπε 1 ογὰ ἀπά ὑπὸ ἀροβῦϊεβ 
δηα {πΠ6 ΠΟΥ οἤυτοῦ. Απᾶ ἀραΐῃ μ6 νυ υῖζοβ ἐππ8 
ρουῦ δἀποῖμου οἵ ποθῈὲ ηῸ εγα Ποποιγθα διηοηρ, 
ὕπθτη 85 τηᾶυύγυβ: “ Βαυΐ ἴῃ οΥϑὺ ὑπᾶὺ γα τηδὺ ποῦ 
5Ρ6 ΔΚ δρουΐ τόσα οὗ ἔπει, ἰοὺ πῸ ργορμδίθϑβ  [6}} 
8 π6 βἴοιυ οἵ ΑἸθχᾶπάθυ, ψῆὸ 68115 Πϊτηβε] ἃ 
τ ΔΥΤΥΥ, τὶ τ ἢ ΠΟΤῚ 5}6 10 Π5 ἴῃ ταν 615, ἕο ΠΟΙ τη ὩΥ 
ῬΑΥ τανούθμοθ. ὅἧε πεϑαεᾶ ποῦ {6}] οἵ ἢΐ5. γο  θουῖε5 
δα {Π6 οὐ ΠΟΥ οΥἶτη 65 ἔου νυ μΐοἢ ἢ 6 Πα Ῥθ θη Ραμ 564, 
Ῥυΐ ἴῃΠ6 τϑοουᾶ-Ππουβε 5 μὰ5 ἔβεα. ὙνΒίοἢ ἐμ θη ἔου- 
δῖνεβ ὑπῈ οὐπουβ δἷπβ ἢ θοοβ ἐπ ρυόρῃθὺ δθβοϊνε 
ἴΠ6 τπαυ ΥΎ οὗ ΤΟΡΌΘΙΥ ΟΥ̓ ἐπ6 τηδυνυ ἰογρῖνε ἐπα 
ῬτοΡρμοῦ ἔου ἀναγίος ἢ ΕῸΣ {πς Τιογα βαϊά, “ Ῥγονίάς 
ΠΟΙΤΠΟΥ οΟ] ἃ ΠΟΥ 5 ΝΟΥ ΠΟΥ ὕνγο οοδίβ ᾿ ; θαΐ {Π686, 
ἀοίπρ γΠΟ]]ν οὐπουννίθα, πᾶν ἐγαηθρυθθθοα ὈΥ {ΠῸ 
δοσαϊϑι οι. οὗ ἐπεθα ἐουθίαἀθη ἐπίηρθβ. Εὸν ψγα ψ]}} 
5Πονν ὑπαῦ πεῖν 50- 0816 4 ργορῃοῖβ ἃ Πα τ δυῦυΥβ τη Κα 

2 ὀπισθόδομος, Ἰ᾿ἰΐεγα}]ν ““ῬδοκΚ τοοτη.᾽ [1 οΥρΊ ΠΑ} ]ν τὸ- 
Γευτοα ἴο ἃ Ῥαοὶς τοοῖὰ ἴῃ ἐπε ἰεπιρὶς οὔ Αἰμθηα οἡ ἐῃε 
ΔΟΙΟΡΟΙ 5 δὲ Αἰμπθηϑ νοἢ ννὰθ πϑθα 5 ἔπ ἐγθάβισν, πᾷ ἴἰ 
νγὰ5 δὐἰζεγγαγαϑ οχίοπα θα ἴὸ Δ ΠΥ τΌοτη τι566 ΤῸΓ [Π15 ΟΥ̓ 5' ΤῊ} ]Δ 
ῬΆΡΙΠΙΟ ΡαΓΡΟΒ68. 
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Μαίῦ. 12, 88 

ἘΟΒΕΒΙΤΒ 

μάρτυρας μὴ μόνον παρὰ πλουσίων, ἀλλὰ καὶ 
παρὰ πτωχῶν καὶ ὀρφανῶν καὶ χηρῶν κερματιζο- 
μένους. καὶ εἰ πεποίθησιν ἔχουσιν, στήτωσαν ἐν 
τούτῳ καὶ διορισάσθωσαν ἐπὶ τούτοις, ἵνα ἐὰν 
ἐλεγχθῶσιν, κἂν τοῦ λοιποῦ παύσωνται πλημ- 
μελοῦντες. δεῖ γὰρ τοὺς καρποὺς δοκιμάζεσθαι 
τοῦ προφήτου: ἀπὸ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ ξύλον 
γινώσκεται. ἵνα δὲ τοῖς βουλομένοις τὰ κατὰ 
᾿Αλέξανδρον ἢ γνώριμα, κέκριται ὑπὸ Αἰμιλίου 
Φροντίνου ἀνθυπάτου ἐν ᾿Εφέσῳ, οὐ διὰ, τὸ 
ὄνομα, ἀλλὰ δι᾽ ἃς ἐτόλμησεν λῃστείας, ὧν ἤδη 
παραβάτης: εἶτ᾽ ἐπιψευσάμενος τῷ ὀνόματι τοῦ 
κυρίου, ἀπολέλυται, πλανήσας τοὺς ἐκεῖ πι- 
στούς, καὶ ἡ ἰδία παροικία αὐτόν, ὅθεν ἦν, 
οὐκ ἐδέξατο διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν λῃστήν, καὶ 
οἱ θέλοντες μαθεῖν τὰ κατ᾽ αὐτὸν ἔχουσιν τὸ 
τῆς ᾿Ασίας δημόσιον ἀρχεῖον" ὃν ὃ προφήτης 
συνόντα πολλοῖς ἔτεσιν ἀγνοεῖ. τοῦτον ἐλέγ- 
χοντες ἡμεῖς, δι’ αὐτοῦ καὶ τὴν ὑπόστασιν ἐξ- 
ελέγχομεν τοῦ προφήτου. τὸ ὅμοιον ἐπὶ πολλῶν 
δυνάμεθα ἀποδεῖξαι, καὶ εἰ θαρροῦσιν, ὑπομεινά- 
τωσαν τὸν ἔλεγχον. 

Πάλιν τε αὖ ἐν ἑτέρῳ τόπῳ τοῦ συγγράμματος 
περὶ ὧν αὐχοῦσι προφητῶν ἐπιλέγει ταῦτα: “᾿ ἐὰν 
ἀρνῶνται δῶρα τοὺς προφήτας αὐτῶν εἰληφέναι, 
τοῦθ᾽ ὁμολογησάτωσαν ὅτι ἐὰν ἐλεγχθῶσιν εἰλη- 
φότες, οὐκ εἰσὶ προφῆται, καὶ μυρίας ἀποδείξεις 
τούτων παραστήσομεν. ἀναγκαῖον δέ ἐστιν πάντας 
καρποὺς δοκιμάζεσθαι προφήτου. προφήτης, εἰπέ 
μοι, βάπτεται; προφήτης στιβίζεται; προφήτης 
φιλοκοσμεῖ; προφήτης τάβλαις καὶ κύβοις παίζει; 
προφήτης δανείζει; ταῦτα ὁμολογησάτωσαν πό- 
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ἘΘΟΙ ΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ἨΙΒΤΟΒΎΥ, ΝΜ. χνιπ. 7-11 

ϑαῖπ ποῦ οΪν ἔτουη ἐπα το Ρὰ τόσ ἐπ 6 ῬοοΥ ἀπά 
ἔγοτη. οὐΡΠἂπ5 ἃπα ψίάονθ. Απα 1 πον Πᾶνα πὸ 
οοῦγαρα ἰοὺ ὑπο βἴορ δὖ ὑπ15 ροϊηΐ πα αἰβοῦββ ὑπ 6568 
τηδῦξουβ ἴῃ οὐον ὑπαὺ 1 {ΠπῸῪ τα οοηνίοἰθα ἔΠ6Ὺ πλΔΥ 
αὖ Ἰοαϑῦ οθᾶβθ ὑγαηβρυθββίηρ ἴῸγ {Π6 Ταΐαγσα. ΕῸΥ 1 
158. ΠΟΟΟΘΘΑΥῪ ἴο ἰδϑὺ {πῸ ἔγι 5. οἵ {πΠ6 ρυορῃοὺ, ἴὸν 
ἔγοση ἐπ ἔγαϊῖ5 πῸ6 ἰγθα ἴ5 Κπόονη. Βαΐ, ὑπαὺ {πα 
βίουυ οἵ ΑἸθχδπάου την θῈ Κπόνπ ἴο ἔποβῈ ΠῸ Ψ]5},, 
6 νγὰβ οοηνίοἰθα ὈγῪ Αδυλπ]τι5 Ῥοιαρίπιβ, ΡΥ ΟΘΟΠΒᾺ] 
ἴῃ Ἐρῃθβϑιβ, ποῦ [ῸΥ Ῥεΐϊπρ ἃ ΟΠ γϊϑυύϊαη θα ΤῸ ΠΪ5 

ἀαγΐηρ' ΤΟ ΡΟ 65, πα ἢ 6 νγὰβ 8ῃ οἷά οἴδπᾶευ. ἼΠῈη, 
Ὀγ ΓἈ]56Ὶν Ὁ] αἰ πιΐπρ {πΠ6 πᾶιὴα οὗ ἴπῸ Το ΠῈ νγὰβ 
γο]θαβθά, πανίηρ ἀεοοϊνοα ὑπΠ6 ΟΠ γι βυϊδπβ ἔπεσα, πα 

μὶβ οὐνὴ αἴοσοϑθα ἔγοιη ὑοῦ ἢ6 οαὴθ ψου]α ποὶ 
γϑοοῖνα Πίστη θϑοδιιβα 6 νψὰϑ ἃ ΤΌΡΡΟΥ, πα ποβα 
ὙΠῸ -νῖϑ ἴο θαυ ᾿ΐ5 βἴουυ πάνθ ὑπ6 ῬῈ]ς τθοοσαβ 
οἵ Αιϑῖα αὖ ὑπεὶν ἀἰβροβιτοπ. ΤΠ6 ρυορποῦ 5 Ἰἱρηογδηΐ 
θοῦ Πίτα ἐποιρὴ Πα ᾿νεα ἹὉἢ Πΐτη ΤῸ την Ὑ 6878, 
Ρυΐ ψε πᾶνε Ἔεχροββά Βίτη, πᾶ {ῃγοιρὴ τη Ἔχροβα 
αἶδὸ ἐπε παΐαστε οὔ ὑπ6 ρυόρῃεὶ. ''ἥῆε οἂπ 5ῃον {π6 
ΒΆ7η6 ἴῃ την ἰπδίδηοοβ, 46, ἢ Πα ν ἄγε, Ἰοὺ ὑπθση 

βίδπα ΠῸ ἰοδι.᾿ 
Απᾶ ἁραίῃ ἴῃ δηοῦπου ρᾶτὺ οὗ {π6 θοοὶς Π6 βαγὺ5 {Π15 

ρουὺ {πεῖν θοαθιθα ργορμεῖβ : “ΤῈ ὑπὸ ἄδην ὑπαὶ 
᾿ἐπαῖν Ῥυορμεῖβ πᾶνε ἴάκαη ρἹ δ Ἰοὺ ὑπθτὴ δατγαῖῦ {Πΐ5, 
ὑπαῦ 16 πον πᾶν Ὀθοπ οοην!οἰθα, ὑΠῈῪ ἅγα ποῦ ἔστι 
ῬΙΟΡ μοί, ἀπ να ψ}}} σῖνα οουπί]εβ5 ῥτοοῖβ οἵ {ῃϊ8. 
Βαυὺ [Ὁ 15 ΠΘΟΘΒΒΑΥΎ ἴο ἐοϑὺ ἃ}1} πὸ ἔγι5 οἵ ἃ ργορῃμεῦ. 
ΤΟΙ] τὴ6, ἀο65 ἃ ρυορῇῃοὺ ἄγε Ηἷβ μαῖτ ἢ Π)ο65 Π6 Ῥ6ηο}]} 
5 γδ! 45 ἢ ΤΠ οο5 με ον οὐπαυηθηΐβ ἢ [0065 ῃ6 βΆΤΩΡ]6 
Πα αἴοο ἢ Τοα5 Πα Ἰοπᾶ τόποὺ ἢ 1 οὐ {θη βἴαΐθ 

1 ΤῊς 5ἴουν 15 δὴ ἱπίθγδιϊηρ ρα γ8}16] ἴο 1 λιςῖα π᾿ 8 ἀοσοππηὲ οὗ 
Ῥογορ ΪΠιι5. 
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ΕΌΒΕΒΙΌΒ 

τερον ἔξεστιν ἢ μή, ἐγὼ δ᾽ ὅτι γέγονεν παρ᾽ 
αὐτοῖς, δείξω.᾽ 

τ0- δ᾽ αὐτὸς οὗτος ᾿Απολλώνιος κατὰ τὸ αὐτὸ 1: 
σύγγραμμα ἱστορεῖ ὡς ἄρα τεσσαρακοστὸν ἐτύγ- 
χανεν ἔτος ἐπὶ τὴν τοῦ συγγράμματος αὐτοῦ 
γραφὴν ἐξ οὗ τῇ προσποιήτῳ αὐτοῦ προφητείᾳ 
ὁ Μοντανὸς ἐπικεχείρηκεν, καὶ πάλιν φησὶν ὡς 

ν: 

ἄρα Ζωτικός, οὗ καὶ ὁ πρότερος συγγραφεὺς ἐ- 1: 
μνημόνευσεν, ἐν ΠΠεπούζοις προφητεύειν δὴ προσ- 
ποιουμένης τῆς Μαξιμίλλης ἐπιστὰς διελέγξαι τὸ 
ἐνεργοῦν ἐν αὐτῇ πνεῦμα πεπείραται, ἐκωλύθη γε 
μὴν πρὸς τῶν τὰ ἐκείνης φρονούντων. καὶ Θρασέα 
δέ τινος τῶν τότε μαρτύρων μνημονεύει. ἔτι δὲ 14 
ὡς ἐκ παραδόσεως τὸν σωτῆρά φησιν προστετα- 
χέναι τοῖς αὐτοῦ ἀποστόλοις ἐπὶ δώδεκα ἔτεσιν 
μὴ χωρισθῆναι τῆς “Ἱερουσαλήμ, κέχρηται δὲ 
καὶ μαρτυρίαις ἀπὸ τῆς ᾿Ιωάννου ᾿Αποκαλύψεως, 
καὶ νεκρὸν δὲ δυνάμει θείᾳ πρὸς αὐτοῦ ᾿Ιωάννου 
ἐν τῇ ᾿Εφέσῳ ἐγηγέρθαι ἱστορεῖ, καὶ ἄλλα τινά 
φησιν, δι’ ὧν ἱκανῶς τῆς προειρημένης αἱρέσεως 
πληρέστατα διηύθυνεν τὴν πλάνην. ταῦτα καὶ 
ὁ ᾿Απολλώνιος. 
ΧΙΧ. Τῶν δὲ ᾿Απολιναρίου κατὰ τῆς δηλωθείσης 1 

αἱρέσεως μνήμην πεποίηται Σεραπίων, ὃ ὃν ἐπὶ τῶν 
δηλουμένων χρόνων μετὰ Μαξιμῖνον ἐπίσκοπον 
τῆς ̓ Αντιοχέων ἐκκλησίας γενέσθαι κατέχει. λόγος" 
μέμνηται δ᾽ αὐτοῦ ἐν ἰδίᾳ ἐπιστολῇ τῇ πρὸς 
Καρικὸν καὶ Πόντιον, ἐν ἣ διευθύνων καὶ αὐτὸς 
τὴν αὐτὴν αἵρεσιν, ἐπιλέγει ταῦτα: “ὅπως δὲ 9 
καὶ τοῦτο εἰδῆτε ὅτι τῆς ψευδοῦς ταύτης τάξεως 
τῆς ἐπικαλουμένης νέας προφητείας ἐβδέλυκται ἡ 
ἐνέργεια παρὰ πάσῃ τῇ ἐν κόσμῳ ἀδελφότητι, 
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τ᾿ ΨΥ Ὁ Νὰ 

ἘΘΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒῪΥ, Ν. χνπι. 11-- Χιχ. 9 

ΠΟ ΊΠου {Π686 ἐπίηρθ γα τὶρῃῦ οὐ ποῖ, ἀπᾶ 1 ψ} 
5Π|ονν ὑμαῦ ὑπο ν πᾶνε 6 δι ἄοπο ἀιηοηρ ὑμϑτα. 
ΤΠΒ βαῖὴθ ΑΡο]]οπίαβ ἴῃ {Π6 βᾶσηθ ΒοοΙς 58 05. ὑπαῦ 

ἰδ τγὰβ ἔουτυ γϑᾶγβ ἔγοτη ὑπῸ ἐΐπηθ πο π Μοπίδημϑ 
ΡΙου εα Πϊ5 βού ουβ ρυόρηθου, ἴο ἐπα πα ἤθη ΠῈ 
γος Πῖβθ ῬοΟΚ. Απᾶ ἀραΐη ἢῈ βαγβ ὑπαὶ Ζοίϊοιι, 
ψγΠοτὰ ἐπ 6 ΠΟΥ ΟΥ νυἱτοὺ τηθπεϊοπθα, ἤθη Μαχίμ]α 

Ῥγοίοπαθα ἰο ΡιΙΌΡΒΟΘΥ ἴῃ Ῥαρυζὰ Πδᾶ ἐγϊθᾶ ἴῃ 
ΟΡΡοβίτοη ἴο οοπίατα {πΠ6 βρίτῖῦ νΠ ἢ πγουϊκεᾶ ἴῃ ΠΟΥ, 

Ὀαΐ νγὰβ ργανθηΐεα ὃν ἐμοβα ψηὸ Ὡρυβεᾶ νι ΠΟΥ, 
Ηδ αἶβο τηθηξίομβ ἃ οουΐαίη ΤἬγαβθδβ 1 5 ὁπ6 οἵ ἐπε 

πλδγέγτβ οὗ ἐπαὺ ἐΐϊτηθ. Μογθονεσ, ῃε 5878, ἃ5 ἐβουρἢ 
ἔγοτα ὑγϑάϊτίοπ, ὑπαὺ ἐπε βανίουν ογάογθα Ηΐβ ἀροβὶϊθβ 
ποὺ ἴο Ἰεᾶνε «}6γαβαίθιη ἴου ἔνγεῖνε γεᾶσβ. Ηδ ἷβὸ 
τᾶ κα αποίαϊομβ ἔγοσα ἐπ6 Αροραϊγρβα οἵ Φόπη δπᾶ 
(6115. πον ὈῪ ἀϊνίπε ρονγεν ἃ ἀθδᾷ τηδᾶπ νγὰ8 γταϊβθά ὈΥ 
Φοθη Πίτηβε] αὖ Ἑρῃεβυβ. Απᾶ με βᾶγ5 οἶμον ἐπίηρβ 
Ὀγ ψ ΒΙοΘἢ Β6 ἀετηοηβίγαϊβα ρου Υ Ὦ]]Υ ἃ πα οοιηρ] εἰ εν 
ἴΠ6 οὐτοῦ οὗ ὑπ ΠΘΥΘΘΥ ἀποὺ ἀϊβουββίοη. 850. ΤᾺΥ 
58 075 ΑΡΟΠΟΠΐμ5. 

ΧΙΧ, Τνδαϊθοη δα γ5 ὑπᾶὺ Βογδρίομ νγὰβ ὈΙΒΠΟῸΡ οἵ 
Απίΐϊοοῃ αἴξευ Μαχίμηῖπιβ δὲ ἐπε {τας τεξευγεα ἴο, δπᾶ 

6 Πὰβ τηδπέϊοηθα ἔπ6 ννουκβ οὐ ΔΡρο]παυῖαβ ἀραϊπδὺ 
{Π6 Πούθϑυ ἀδθβοῦθεα. Ηδ πηθηξίομῃβ Πΐπὰ ἴῃ Πΐβ. οὐγι 
Ἰεΐξου ἴο (δγίουβ δπα Ῥοπέϊιβ, ἴῃ νη ἢ αἷ5ϑο Πίτη- 

561} γϑξαξεβ πη6 βαπηθ ἤϑύθβϑυ, δπα οοηξίπιιθβ ἐπα8 : 
“Απα 'π οτάον ἐπα γοὰ τᾶν Κπονν {Π|18, ἐμπαῦ {Π6 

νου Κίηρ' οὐ Π 6 50- ΟΠ] θα πον ῬΥΌΡἤΘοΥ οὗ ἐπ ϊ5 [8186 

ΟΥ̓ΟΥ 15. Δθοιηϊηδίθα ἱπ ἐπ6 ψ ΠΟ]6 οἵ ΟΠ νβέθπουη 

1 ΟἹ Η.Η. ν-. 44. 
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ΕἘΌΒΕΒΙΠΙΒ 

πέπομφα ὑμῖν καὶ Κλαυδίου ᾿Απολιναρίου, τοῦ 
μακαριωτάτου γενομένου ἐν Ἱεραπόλει τῆς ᾿Ασίας 
ἐπισκόπου, γράμματα. ἐν ταύτῃ δὲ τῇ τοῦ ὃ 
Σεραπίωνος ἐπιστολῇ καὶ ὑποσημειώσεις φέρονται 
διαφόρων ἐπισκόπων, ὧν ὁ μέν τις ὧδέ πως 
ὑποσεσημείωται" “᾿ Αὐρήλιος Κυρίνιος μάρτυς ἐρ- 
ρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι,᾽ ὁ δέ τις τοῦτον τὸν τρόπον" 
“Αἴλιος Πούπλιος ᾿Ιούλιος ἀπὸ Δεβελτοῦ κολωνίας 
τῆς Θράκης ἐπίσκοπος" ζῇ ὁ θεὸς ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 
ὅτι Σωτᾶς ὁ μακάριος ὁ ἐν ᾿Αγχιάλῳ ἠθέλησε τὸν 
δαίμονα τὸν [Πρισκίλλης ἐκβαλεῖν, καὶ οἱ ὑποκριταὶ 
οὐκ ἀφῆκαν. καὶ ἄλλων δὲ πλειόνων τὸν ἀριθμὸν 4 
ἐπισκόπων συμψήφων τούτοις ἐν τοῖς δηλωθεῖσιν 
γράμμασιν αὐτόγραφοι φέρονται σημειώσεις. καὶ 
τὰ μὲν κατὰ τούτους ἦν τοιαῦτα. 
ΧΧ. ᾿Εξ ἐναντίας δὲ τῶν ἐπὶ Ρώμης τὸν ὑγιῆ 1 

τῆς ἐκκλησίας θεσμὸν παραχαραττόντων, Ἑϊἐρηναῖος 
διαφόρους ἐπιστολὰς συντάττει, τὴν μὲν ἐπιγράψας 
Πρὸς Βλάστον περὶ σχίσματος, τὴν δὲ Πρὸς 
Φλωρῖνον περὶ μοναρχίας ἢ περὶ τοῦ μὴ εἶναι τὸν 
θεὸν ποιητὴν κακῶν. ταύτης γάρ τοι τῆς γνώμης 
οὗτος ἐδόκει προασπίζειν: δι᾽ ὃν αὖθις ὑποσυρόμενον 
τῇ κατὰ Οὐαλεντῖνον πλάνῃ καὶ τὸ Περὶ ὀγδοάδος 
συντάττεται τῷ Εϊἰρηναίῳ σπούδασμα, ἐν ᾧ καὶ 
ἐπισημαίνεται τὴν πρώτην τῶν ἀποστόλων κατ- 
εἰληφέναι ἑαυτὸν διαδοχήν: ἔνθα πρὸς τῷ τοῦ συγ- 3 
γράμματος τέλει χαριεστάτην αὐτοῦ σημείωσιν 
εὑρόντες, ἀναγκαίως καὶ ταύτην τῇδε καταλέξομεν 
τῇ γραφῇ, τοῦτον ἔχουσαν τὸν τρόπον" “ἧ ὁρκίζω σε 
τὸν μεταγραψόμενον τὸ βιβλίον τοῦτο κατὰ τοῦ 
κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ κατὰ τῆς ἐνδόξου 
παρουσίας αὐτοῦ, ἧς ἔρχεται κρῖναι ζῶντας καὶ 
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ἘΟΟΙΓΕΒΙΑΒΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ, Υ. χιχ. 2-- χχ, 2 

Ἐβγουσμου! ἐῃ86 ρου], Τ Πᾶνε βθπὲ γοῦ ἐπῈ νυ επρϑ 
οἵ ΟἸδπαίτβ ΑΡο]πανῖπιβ, {Ππ6 Ὀίβμορ οἵ Ηϊογαρο δ ἴῃ 
Αβία, οἵ Ὀ]εββεα τηϑυηουυ. ἡ Απα ἴῃ ἐπῖ5 Ἰδἰέον οἵ 
ϑθυδρίοῃ ἔπθγα το ργθβουν θα {ΠῈ εἰρπδέιτδϑ οἵ νδυῖοιβ 
ὈΙΘΠΟΡ5, οἵ βοτη ομα εἰρῃβᾶ Πίτηβϑιῦ “1, ΑὙγο]Πι5 
Οὐγθμδθιιβ, ἃ ΠΠΔΡΟΥΤ, ῬΥΔῪ [Ὁ γοῦν ψγο]αγθ." Αη- 
ΟΥΠΘΥ ἃ5 [Ό]Π]ονδ: “1, Αοἰτα5. ῬΆΌΠΠ5 Ψα] 5, {100}. 
οὔ Τλδθοϊζατα, ἃ οοϊομην οἵ Τῆταοθ. Α5 (σά Ἰἴνεβ ἴῃ 
ἐῃς6 ἤδανεπβ ἐπ Ὀ]Θοθεα βοίαβ ἴῃ Αποἢΐδ]α5 νυ 56 
ἴο ἀγῖνθ {Π6 ἀ6ν1] ουέ οἵ Ῥυῖβοῖ Πα ἀπά ἐπε πυροουῦῖδες 
ψγΟυ]α ποὺ Ἰοὺ Πΐτη. Τῆδ δυξορυαρῃ βἰρπαίαγεβ οἵ 
Ἰηϑὴν Οὗμον ὈΙβῃορβ γγῆο ἀρυθεα ψἱτῃ ἔπαπὶ ἀγα α͵50 
Ῥγθβουνϑα ἴῃ ἐῃ6 ἀθονε τηθπίϊοηθα τυ τϊπρ. 50 ἔν 
ΘΟΠΟΘΥΗΪπρ᾽ ἔΠ τη. 

ΧΧ, Ιῃ ορροβίτοη ἕο ἐποβθε ἰπ βοῖηθ ψῆο ψΕΓῈ 
αἰδβοδγαϊηρ ἔῃ. βοιπα οτάϊπαποθ οὐ ἐπε οπυτοῃ, 
Ἰγϑῆδθϑιιβ Θοιηροβθα νϑιίουιβ ἰοἰΐευβ. Ηδ δἀάγοβθθα 
Οη6 ἴο Βαβι Ομ ϑολίδηι, δποῦμου ἴοὸ ΕἸογίπι5, Ομ 
ἔλθ ϑοῖθ ϑουοτοιρηέῳ οὐ 7 λα οά ἐ5 ποί ἐδε Αμίλον ὁ 
Ευϊΐ, ἴον Ε]ουίπυβ. βθειθα ἐο ΡῈ ἀείοεπαίϊηρ ἐΠ15 
ορ᾿πΐοη. ΕῸΣ Πῖβ βακε ἴοο, ψγῇδθη ἢ6 νγὰβ αὐϊγδοίβα 
Ὀγ πῃ ν᾽ ἰθηὐ ηΐδη ΕΥΤΟΥ, ἃ ὑοῦ 85 σοιηροβοα ὈΥῪ 
᾿γτεπδϑιβ ἡ ἐλε Οράοαά, 3 ἴῃ νυ Ϊοἢ Πδ 4150 ἱπάϊοαξεϑ 
ὑπαῦ ἢθ Παᾶ Πίμηβο] τεοεϊνεα ἐῃ6 ἢνδὲ βυσοθβϑίο οὗ 
ἐῃθ ἀροϑβϑέϊθβ, ἀπα ἴῃ ἴδ, δὲ ἐπε δπα οὗ ἐμ ψουΐς, να 
ἢπα ἃ τηοδὺ δοοθρίδο]α ποέϊοθ. ἔγοτη ἢΐπη νυ ΐο ἢ πγὸ 
806 ΟὈ]ροα ἴο ρσῖνο ἴῃ {π|5 θΟΟΚ ἀηα [Ὁ γὰη5 85 [ΌΠονν : 
“Δ δάϊαγα {πθ66, ψῆο 5Π4]} οορὺ οὐ ἐπῖ5 Ροοῖϊκ, ὈῪ 
οἷν Τιοτὰ «({6βτ5 Οἢγῖθῦ, Ὀγ ἢΐ5. ρ]ουίουβ δάνεπὶ Π δ η 
ἢ6 Θοτηθ5 ἴο Ἱπᾶρο ἐπε Ἰἰνίηρ' ἀπά ἐπ 4644, ἐπαὺ πο 

1 ΤΠῆδ μοναρχία Ὀεοᾶπια ἐπε ἐθομηΐοα] ἔθυτη [ῸΓ ἔῃ 6 ἀβϑου ϊοπ 
οἵ ἴῃς [Ππηἰν οὗ ἰῃῆς οαπροαα, ψὶποιΐί---ϑ ἃ να ἐπουρπὲ 
-π--ᾶὰς τορογαὰ ἴο {πε τϑαὶ!ν οὗ ἴῃς Ῥεγβοηβ οὗ ἰῃς ᾿υϊπἰέν, 
ἱποιρὴ “ ῬΕΙΒΟΠ ᾽ (ΟἹ ὑπόστασις) νγὰ5 ποΐ γεΐ τπι5ϑδα ἴῃ ἐῃῖ8 
56Π86. 2. ὅόπια ποβίϊοϑ τοραγαδα (οα δ5 εἰρη ο]ά. 
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νεκρούς, ἵνα ἀντιβάλῃς ὃ μετεγράψω, καὶ κατ- 
ορθώσῃς αὐτὸ πρὸς τὸ ἀντίγραφον τοῦτο ὅθεν 
μετεγράψω, ἐπιμελῶς" καὶ τὸν ὅρκον τοῦτον ὁμοίως 
μεταγράψεις καὶ θήσεις ἐν τῷ ἀντιγράφῳ. καὶ 3 
ταῦτα δὲ ὠφελίμως ὑπ᾽ ἐκείνου λελέχθω πρὸς 
ἡμῶν τε ἱστορείσθω, ὡς ἂν ἔχοιμεν ἄριστον 
σπουδαιοτάτης ἐπιμελείας τοὺς ἀρχαίους ἐκείνους 
καὶ ὄντως ἱεροὺς ἄνδρας ὑπόδειγμα. 
Ἔν ἣ γε μὴν προειρήκαμεν “πρὸς τὸν Φλωρῖνον 4 

ὁ Εἰρηναῖος ἐπιστολῇ αὖθις τῆς ἅμα Πολυκάρπῳ 
συνουσίας αὐτοῦ μνημονεύει, λέγων" ᾿ ταῦτα τὰ 
δόγματα, Φλωρῖνε, ἵνα πεφεισμένως εἴπω, οὐκ 
ἔστιν ὑγιοῦς γνώμης" ταῦτα τὰ δόγματα ἀσύμφωνά 
ἐστιν τῇ ἐκκλησίᾳ εἰς τὴν μεγίστην ἀσέβειαν περι- 
βάλλοντα τοὺς πειθομένους αὐτοῖς: ταῦτα τὰ 
δόγματα οὐδὲ οἱ ἔξω τῆς ἐκκλησίας αἱρετικοὶ 
ἐτόλμησαν ἀποφήνασθαί ποτε: ταῦτα τὰ δόγματα 
οἵ πρὸ ἡμῶν πρεσβύτεροι, οἱ καὶ τοῖς ἀποστόλοις 
συμφοιτήσαντες, οὐ παρέδωκάν σοι. εἶδον γάρ δ 
σε, παῖς ἔτι ὦν, ἐν τῇ κάτω ᾿Ασίᾳ παρὰ ἸΠολυ- 
κάρπῳ, λαμπρῶς πράσσοντα ἐν τῇ βασιλικῇ αὐλῇ 
καὶ πειρώμενον εὐδοκιμεῖν παρ᾽ αὐτῷ. μᾶλλον 
γὰρ τὰ τότε διαμνημονεύω τῶν ἔναγχος γινομένων 
(αἱ γὰρ ἐκ παίδων μαθήσεις συναύξουσαι τῇ ψυχῇ, 
ἑνοῦνται αὐτῇ), ὥστε με δύνασθαι εἰπεῖν καὶ τὸν 
τόπον ἐν ᾧ καθεζόμενος διελέγετο ὃ μακάριος 
Πολύκαρπος, καὶ τὰς προόδους αὐτοῦ καὶ τὰς 
εἰσόδους καὶ τὸν χαρακτῆρα τοῦ βίου καὶ τὴν τοῦ 
σώματος ἰδέαν καὶ τὰς διαλέξεις ἃ ἃς ἐποιεῖτο πρὸς 
τὸ πλῆθος, καὶ τὴν “μετὰ ᾿Ιωάννου συναναστροφὴν 
ὡς ἀπήγγελλεν καὶ τὴν μετὰ τῶν λοιπῶν τῶν 
ἑορακότων τὸν κύριον, καὶ ὡς ἀπεμνημόνευεν τοὺς 
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οομρᾶτα νγῆδῦ ἔπου 5}8]Ὁ ὑγδηβουῦῖθα πα οονγδοῖ ἰδ 
γΊΠ ἢ ὉΠ15 ΘΟΡῪ γῇ θποα ἔπου αγὸ ἐγαηβουιθίηρ,, ψν Ὁ} ἃ}} 

σᾶΥ6, ἃπα ἐποῖ 5}4]Ὁ 1Πκουνίθα. ἐγαηβουῖθο ἐπα. οαίῃ 

 δῃηᾶραυΐ ἰὐ ἴῃ {Π6 οορυ. Μαγ Πἴβ νογᾶς θῈ βροίζβῃ 

 ἴο οὔ ῥγοῆέ ἀπὰ 6 παιταϊθα ἴῃ ογᾶθυ ὑπαῦ γγχὰ τηδὺ 

ΚααΡρ ἔμοβα ρυϊπηϊεϊνα πη ἐγλι]}} ϑδογθα τπθπη ἃ5. ἐπα 
Ῥεβϑὺ δχϑιηρὶα οἵ ἐμ τηοϑὲ Ζθδϊοιιβ γα. 

Τὰ {6 Ἰούξεον ἕο ΕἸουΐπιβ, νῃΐοἢ γα πᾶνε Βροκεη οὗ 
ἃθονο, τε πδᾶθιιβ ἀραίη τηθηξίουβ ἢΐα πη θυοοισβα νυ ἱδἢ 

ῬοΟΙγοδΡ, πα 8805: ᾿Τῆ686 ορίπΐοηβ, Ὁ ΕἸουίπαβ, 
ὑπαῦ 1 τηδὺ 5ρθδκ βρδυϊηρῆν, ἀο ποὺ Ὀδ]οηρ ἕο βοιπηά 

ἀοοίτηθ. Τῆδβα ορίηΐοηβ ἃύα ἱποοηϑίϑίαπὶ πὶ {Π6 
ΘΒυχοῃ, δηα Ὀυΐηρ ποθ ψνῆο Ρεο]ΐθνε ἴῃ ἔπϑῖὰ ἰηΐο 

μα σγϑαϊαβδὺ ἱτηρίοῖν. “ΓΠ 656 ορί πίοηβ ποὺ Ἔβνϑὴ ἐπα 
Πογθῦϊοβ. οὐδ ἐπ6 ομυγοἢ ὄνοὺ ἀαγεα ἕο ρῥγοοϊδίμ. 
ΤΉ 656 ορί πίομβ ἔποβα ὙΠῸ γε 6 ρυαϑθυίουβ ΒΘἔογα τι5, 

ἔμπαν γγΠο δοοοτηρδηϊθα {Π6 δροβἕ!αβ, ἀἸα ποὺ ῃδηά οἡ ἴο 
γοι. ΤῸ ψΏ1]16 1 τνὰ5 511} ἃ θοΥ 1 πον γοῦ ἴῃ ΙΟΎΟΥ 

Αϑῖδ ἴῃ Ῥοϊγοαῦρ᾽ 5 Βοῦβθ6 ἤθη γοῖ ΕΓ ἃ τηδῃ οὗ 
της ἴῃ ἐπα τόογὰὶ Π4}] ἀπ Ἂπαἀθδνουτηρ ο βἰαπα 

γγ06}1 τὰ Πΐτα. [θυ θιθοῦ ἐπα δνθηΐβ οὗ ἔῃοβα ἀδυ5 
ΤΟΥ6. Οἰθαυ]ν ἔπδη ὑποβα νυ οἢ ΠαρΡΡΕποα ὑϑοθηέϊυ, 

ἔου ψῇμαὺ γε θαυ ἃ5 ομ]Πάγθ συονβ ὉΡ τ ἢ ἐπα 5οὰ] 
Δα 15. αηϊξεα ἴο 1ξ, 580 ἐπαῦ 1 οδῃ βρθϑαὶς ὄθνυβεὴ οὗ ἐπα 
Ῥίαςς ἴῃ πῃ οἢ ἐπα Ὀ]εβθθα ῬοΙγοδΡ 58 πα αϊδραξοα, 
ον Π6 οδτὴδ ἴῃ δῃᾶ νψοπὶ ουΐ, ἐπ οπαγδοῖου οἵ ἢΐβ 

16, ἐπ6 ἀρρϑαύδποο οἵ μϊ5 βΡοᾶγυ, [ῃς αἰβοοῦγβαβ Β]Ο ἢ 
μ6 τδάβ ἴο ἐπθ ρβορὶθ, μον 6 τϑρογέβα ἢΪ8 ἰηΐου- 
οουσθα ἢ ΦῸ ἢ ἀπα ἢ ἐπα οὔπουβ γῃο Πδα 566 

ἐπ Τοτά, μον μα τοιηθιθεγβα ἐμπεὶν ψοσᾶβ, δηα τ ῃδὲ 
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λόγους αὐτῶν, καὶ περὶ τοῦ κυρίου τίνα ἦν ἃ παρ᾽ 
ἐκείνων ἀκηκόει, καὶ περὶ τῶν δυνάμεων αὐτοῦ, 
καὶ περὶ τῆς διδασκαλίας, ὡς παρὰ τῶν αὐτοπτῶν 
τῆς ζωῆς τοῦ λόγου παρειληφὼς ὁ [ἰ]ολύκαρπος 
ἀπήγγελλεν πάντα σύμφωνα ταῖς γραφαῖς. ταῦτα Ἶ 
καὶ τότε διὰ τὸ ἔλεος τοῦ θεοῦ τὸ ἐπ᾽ ἐμοὶ γεγονὸς 
σπουδαίως ἤκουον, ὑπομνηματιζόμενος. αὐτὰ οὐκ 
ἐν χάρτῃ, ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἐμῇ καρδίᾳ" καὶ ἀεὶ διὰ τὴν 
χάριν τοῦ θεοῦ γνησίως αὐτὰ ἀναμαρυκῶμαι, καὶ 
δύναμαι διαμαρτύρασθαι ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ ὅτι εἴ 
τι τοιοῦτον ἀκηκόει ἐκεῖνος ὃ μακάριος καὶ ἀπο- 
στολικὸς πρεσβύτερος, ἀνακράξας ἃ ἂν καὶ ἐμφράξας 
τὰ ὦτα αὐτοῦ καὶ κατὰ τὸ σύνηθες αὐτῷ εἰπών 
“ὦ καλὲ θεέ, εἰς οἵους με καιροὺς τετήρηκας, ἵνα 
τούτων ἀνέχωμαι, πεφεύγει ἃ ἂν καὶ τὸν τόπον ἐν 
ᾧ καθεζόμενος. ἢ ἑστὼς τῶν τοιούτων “ἀκηκόει 
λόγων. καὶ ἐκ τῶν ἐπιστολῶν δὲ αὐτοῦ ὧν 8 
ἐπέστειλεν ἤτοι ταῖς γειτνιώσαις ἐκκλησίαις, ἐπι- 
στηρίζων αὐτάς, ἢ τῶν ἀδελφῶν τισί, νουθετῶν 
αὐτοὺς καὶ προτρεπόμενος, δύναται φανερωθῆναι. 
ταῦτα ὁ Εἰρηναῖος. 
ΧΧΙ. Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τῆς Κομόδου βασιλείας 

χρόνον μεταβέβλητο μὲν ἐπὶ τὸ πρᾶον τὰ καθ᾽ 
ἡμᾶς, εἰρήνης σὺν θείᾳ χάριτι τὰς καθ᾽ ὅλης τῆς 
οἰκουμένης διαλαβούσης ἐκκλησίας: ὅτε καὶ ὁ 
σωτήριος λόγος ἐκ παντὸς γένους ἀνθρώπων πᾶσαν 
ὑπήγετο ψυχὴν ἐπὶ τὴν εὐσεβῆ τοῦ τῶν ὅλων θεοῦ 
θρῃσκείαν, ὡς ἤδη καὶ τῶν ἐπὶ Ῥώμης εὖ μάλα 
πλούτῳ καὶ γένει διαφανῶν πλείους ἐπὶ τὴν σφῶν 
ὁμόσε χωρεῖν πανοικεί τε καὶ παγγενεῖ σωτηρίαν. 
οὐκ ἦν δὲ ἄρα τοῦτο τῷ μισοκάλῳ δαίμονι βασκάνῳ 2 
ὄντι τὴν φύσιν οἰστόν, ἀπεδύετο δ᾽ οὖν εἰς αὖθις, 
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ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΚΒΥ, Υ. χχ. 6--χχι. 2 

γγογΘ πΠ6 ὑπῖπρθ οοποουηΐηρ' {πῸ Τοτά ΠΟ ἢ Πα Πα 
Ποαγα ἔτοιη ἐθθιη, δηα ἀθουῦΐ ἐποῖν στηΐγαοϊθθ, ἀπ 

ἃθουὲ ἐμεὶν ὑβδοῃϊπρ', ἃπα ον ῬοΪγοανρ Πδᾷ τϑοοϊνϑα 
ἔπθπὰ ἔτουη ὑμ6 δγον τηθθβοβ οὐ ἐπα ψονᾷ οἵ Πἴὲ, 
δ ηα γϑρουἐθα 411 ἐπίηρϑ ἴῃ ἀρυθοπιθηὺ ψ δ ἐπ ϑουὶρ- 
ἕπτο5. 1 Πἰβίθβηθα ϑαρϑυγ δνθπ ἐμθη ἰοὸ ἔΠπ656 ἐπί ηρ5 
ἐμυοιρ 1Π6 τηθτον οὔ αοα ψ ἘΠ οἢ νγὰβ ρίνϑη τηθ, ἀπ 
τηϑθ ποΐθβ οἵ ἔπτη, ποῦ οὐ βαρεῖ θυ ἴῃ τὴν Παοδυῦ, 

δα ΘνῸυ ΡΥ {ΠῸ στδος οἵ (οα 40 1 ἐγι]ν τυτηΐϊπαΐα 
ΠΟῊ ἔποπ), ΔΠ4 1 οδη 68. νυὶΐηθϑ θοίοτε (οα ἐπα 1 

ἐμαΐ Ὀ]6ββθα δπα ἀροβίο]ς ργθβογίεν μα Πεατὰ δηγ- 
ἐῃϊηρ' οὗ ἐῃῖς Κἰπα ἢθ ψου]Ἱὰ πᾶνε οὐ θα ουΐ, ἀπᾷ 5μαΐ 

᾿ῖ8. Θαγβ8, ἃ 6 βδα δοοογάϊηρ ἐο ἢΐβ ουβίοπι, “Ὁ ροοᾷ 
Οοά, ἴο ψῇῆαὺ ἐΐπης μαδὲ ὑποι ρυθβουνθα τὴ ἐμαὶ 1 
5Που]α ἐπάατα ἐΠ15} Ηδ που] Πᾶνε ἢδα ὄνεϑη ἔτΌ πὰ 
ἐπ Ῥίδοθ ἱπ νυ ΐοἢ Πα νγὰβ βεαϊθα οὐ βἰδπάϊηρ ἤθη 
6 Ποᾶυαὰ βοῃ ψοσάβ. Απα ἔτομι ἢΐ5 Ἰοὐξουβ ψῃΐοἢ 
ἢθ 5βϑηΐ δἰ [θυ ἴο ἐπ6 περ θουτίπρ' ΘΠ τ ἢ 65, βισεπρὶῃ- 

 φηΐηρ' ἔῃ 6 πη, ΟΥ̓ ἕο βοῖὴβ οὗ ἐπ6 Ὀγδέμγθη, Ἔχμου ίηρ; 
δὴ γγαγηΐηρ ὑπ 6 πὰ, {5 σα ΡῈ τηδάθ ρ]αίη.ἡ 80 
58 γ5 [ΓΘ Π Δ 6,8. 

ΧΧΙ, Απα αὖ {πθ6 βᾶτηὴθ ἐΐϊπηθ ἴῃ ἐῃς τεῖρῃ οἵ 
 (ΟἸηοαπ5 οὐ ἐγεδίμηθηΐ γᾶς ομδηροα ἴο ἃ τα] οὺ 

ΨΥ ΡΥ Ύςν νυν ΤῊ ΎΣ 

Πρῃ6, ἃπᾶ ὈΥ ἐπε ργᾶος οἵ Θοα ρϑᾶςθ οδϊὴθ οὔ ἐπὸ 
ΟΠ ΌΠ65 ἐΠπγτουρπουξ {Π6 νΠῸ]6 νου]. Τηὲ ψοσαὰ οὗ 
βαϊναιίοη θαρδη ἕο δα δνειῪ 508] οἵ δνεὺν τϑοα οὗ 

᾿ς ΤΏΘΗ ἴο ἐπα Ρίοιιβ νου βῃϊρ οἵ ἔῃε (οά οἵ {πε πηΐνουβο, 
50 ἐπαῦ πονῦ τηδην οἵ ἔποθα ψηοῸ δ Πουηθ γε 6 ἔδυ 5 

ἴον ψϑδ] ἢ δηα ἤδυῖ]ν ἐπσπδα ἕο ἐπεῖν οὐ βα]ναοη 

Ὁ 411 ποῖ ἤουιβα πα ἢ 411 ἐμεῖν Κίη. 'ΓῊΪ5 νγὰβ 
ὉΠΟΠαΌγΔΌ]6 ἕο ἐπε ἀθηηοη γγῆο ἢαΐαϑ ροοά, δηνίοιϑ 
ἃ5 6 18 ΌῪ παΐυσο, δηα δ ἀραΐη βἐυρρβα ἴου οοπῆϊοῦ, 
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ΕΌΞΕΒΙΌΒ 

ποικίλας τὰς καθ᾽ ἡμῶν μηχανὰς ἐπιτεχνώμενος. 
ἐπὶ γοῦν τῆς Ῥωμαίων πόλεως ᾿Απολλώνιον, 
ἄνδρα τῶν τότε πιστῶν ἐπὶ παιδείᾳ καὶ φιλοσοφίᾳ 
βεβοημένον, ἐ ἐπὶ δικαστήριον ἄ ἄγει, ἕνα γέ τινα τῶν 
εἰς ταῦτ᾽ ἐπιτηδείων αὐτῷ διακόνων ἐ ἐπὶ κατηγορίᾳ 
τἀνδρὸς ἐ ἐγείρας. ἀλλ᾽ ὁ μὲν δείλαιος ἔτ καιρὸν 
τὴν δίκην εἰσελθών, ὅτι μὴ ζῆν ἐξὸν ἦν κατὰ 
βασιλικὸν ὅ ὅρον τοὺς τῶν τοιῶνδε μηνυτάς, αὐτίκα 
κατεάγνυται τὰ σκέλη, Περεννίου δικαστοῦ τοιαύτην 
κατ᾽ αὐτοῦ ψῆφον ἀπενέγκαντος- ὁ δέ γε θεο- 
φιλέστατος μάρτυς, πολλὰ λιπαρῶς ἱκετεύσαντος 
τοῦ δικαστοῦ καὶ λόγον αὐτὸν ἐπὶ τῆς συγκλήτου 
βουλῆς αἰτήσαντος, λογιωτάτην ὑπὲρ ἧς ἐμαρ- 
τύρει πίστεως ἐπὶ πάντων παρασχὼν ἀπολογίαν, 
κεφαλικῇ κολάσει ὡς ἂν ἀπὸ δόγματος συγκλήτου 
τελειοῦται, μηδ᾽ ἄλλως ἀφεῖσθαι τοὺς ἅπαξ εἰς, 
δικαστήριον παριόντας καὶ μηδαμῶς τῆς προ- 
θέσεως μεταβαλλομένους ἀρχαίου παρ᾽ αὐτοῖς 
νόμου κεκρατηκότος. τούτου μὲν οὖν τὰς ἐπὶ τοῦ: 
δικαστοῦ φωνὰς καὶ τὰς ἀποκρίσεις ἃς πρὸς πεῦσιν 
πεποίητο τοῦ Περεννίου, πᾶσάν τε τὴν πρὸς τὴν 
σύγκλητον ἀπολογίαν, ὅτῳ διαγνῶναι φίλον, ἐκ 
τῆς τῶν ἀρχαίων μαρτύρων συναχθείσης ἡμῖν. 
ἀναγραφῆς εἴσεται. 
ΧΧΙΙ. Δεκάτῳ γε “μὴν τῆς Κομόδου βασιλείας. 

ἔτει δέκα πρὸς τρισὶν ἔτεσιν τὴν ἐπισκοπὴν λε- 
λειτουργηκότα ᾿Ελεύθερον διαδέχεται Βίκτωρ: ἐν. 
ᾧ καὶ ᾿Ιουλιανοῦ δέκατον ἔτος ἀποπλήσαντος, 
τῶν κατ᾽ ᾿Αλεξάνδρειαν παροικιῶν τὴν λειτουργίαν 
ἐγχειρίζεται Δημήτριος" καθ᾽ οὗς καὶ τῆς ᾿Ἄντιος-, 
χέων ἐκκλησίας ὄγδοος ἀπὸ τῶν ἀποστόλων ὃ. 
πρόσθεν ἤδη δεδηλωμένος ἔτι τότε Σεραπίων. 
δ00 
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ἃ Πα ρΥδραγθα ναυΐουβ ἀδνίοοβ ἀρδίηθῦ τ5. [ἢ {πῸ 
οἷν οἵ ἀπὸ ᾿ἰοτμᾶπθ 6 Ὀγουρηὶ Ρεΐογο ἐπα οουτὶ 
ΔΡοΙ]]ομῖπ5, ἃ ταδῃ ἔδπιοιι5 ἀιλοπρ ὑΠ6 ΟΠεϊδείαμ. οὗ 
ἐπαῦ ἐἴμηο ἴον 5 δἀποδίϊοη ἀπ ΡΠ] ΟΒΟρην, δπα ταϊβθᾶ 
ὉΡ ἴο δοοῦβα Πΐπ ὁη6 οἵ Πϊ5 βεαυνδηΐθ γγῆ0 νγὰβ β 1 8 016 
ἴον ἐπ|8. Βαΐ ὑπ οοναγα επίογοα ἐπα οαβε δὖ ἃ δᾶ 
ἐἴπηθ, ἔθου δοοογαϊηρ ἴο ἱτηρουῖαὶ ἄθογαα ᾿Π ΌΥΘ 5. Ὁ 
ΒΌΘΗ Ῥοϊηΐβ αυα ποὺ δ]]ονγεα ἴο ᾿νε ; 80 ἔμπον Ὀγόκο 
Πβ Ἰερδ αὖ οποθ, ἔου ὑπθ πιᾶσρ Ῥεγοπηΐπθ ἀδοιθθα 
ὑΠ15 βαῃίθηος ἀρδϊηβὺ ἤτω. Βυΐ {π6 τηδυῦγυ, θεϊονοά 
οἵ οὐ, ψ ἤδη ἐπε παρα δαυπαϑῦν θεσροα ἃηα ργαγϑά 
«Εἴπι ἴο ἀεξεπὰ ΒΙτη56} Βοίους ἐπ βεπδαῖθ, ηδαῈ ὈΘΌΤ 6 
᾿ΘΥΘΙῪ ΟΠ6 ἃ τηοβὶ ἰδαυηδα ἀοΐρηοε οὔ ἐπ ς ἑΠἢ ἔου ψΠΙ ΚΝ 
δ νγᾶβ 8 τηδυῦγυ, δα νγὰβ οοηβθογαΐθα ὈγῪ Ὀεμθδαϊηρ 
ἃ5 1Ε Ὅν ἀδογθα οἵ ὑπθ βϑεπδῖε ; Ὁ δὴ δηοίθηΐ ἰὰνν 
ορέαϊπδα διποηρ ἔπει ὑμαὺ ἔπογα 5Που]α θ6 πὸ οὐ Υ 
ἴδϑαθ ἕο ἐπε οαβα οὔ ἔποβθ ῆὴο οποα ἃρρεαγεὰ βεΐοτε 
με οουγὲ ἃπὰ αἷα ποὺ ομδηρα ἐπεῖὶν ορίπίοα. ΤΠ6 
ψοσας οἵ ΑΡο]]οπίαβ μοΐογε ἐπα Ἰὰᾶρο ἀπα ἐΠ6 ΔΠΒΥΡΕΥΒ 
ὙΠ ]Οἢ Πα τηδᾶα ἴο ἐπε ἰηξουσοραύίϊοι οὗ Ῥουθηπῖπβ, ἀπα 
411 τ1πΠ6 ἀεΐεπος ψ Ὠίοἢ μ6 τηδαὰθ ἕο ἐπα βϑῆδίθ, οδῃ θ6 
γτοδα ὈΥ ΔΉ ΟΠ ΨὙΠ0Ὸ νν 1565 ἴῃ {Π6 οοτηρ!Π] δύο νΠ]οἢ 
να Πᾶνα τηδᾶδ οὗ ἔπε δποϊθηΐ τηᾶυύγτυβ.ἢ 

ΧΧΙΠ. Τὰ ἐπ ἐθηΐῃ γεδὺ οὔ ἐπε στεῖρη οὗ (ογασηοαι8 3 
γιοῖου βαοοοοαθα Ἐ]δυοσιβ γΠο Πδα βευνεα ἴπ {ῃς 
δρ βοοραῖβ ὑῃίγέθθη γϑᾶγβ. [Ι͂ἢ {Π6 βδ1ὴ8 γϑδγ «“]}18} 
Βαα οομηρ!εἰθα ᾿ΐβ ἑαπέῃ γϑᾶγ, 8πα 1)δγηθίσίιβ νὰ 8 
᾿ΔΡΡοϊηϊεα ἴο ἐμ δατηϊηϊδιγαϊίοι οὗ {πΠ6 ΑἸθχαπάσγδῃ 
ἀΐοοαβϑϑ, δπα δὖ {πε βαπλα ἐΐπηθ {πα ἔδμπλοιιβ Θ θυ ρίοα, 
γγΠουὴ γἡγ6 τηθηὐοηδα θοΐουθ, νὰ ὈΙΒΠΟῸΡ οἵ {π6 σατο ῇ 

1 566 [πἰτοδιυοίϊοπ, Ρ. χχῖ!. ὙΠῸ ἐδοὶβ ἃ5 ἴο ΑΡο!]οπῖιβ 
ἃΥ6 ΟΌβουτα; θαὰξ {πὲ βευναπὶ τννὰϑ Ῥτόραῦὶν οχοουίθα ἴῃ 
δοοογάδπος τ ἐπα ἰανν ἀρ αϊπϑδὲ 51ανῈ8 γΠῸ μείτανοα {πεῖν 
τηδϑβίθυβ, 

3 ῬΤῃδὶ 8, ἰπ Α.Ὁ. 189. 
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ΕΌΒΕΒΙΒ 

ἐπίσκοπος ἐγνωρίζετο. Ἰζαισαρείας δὲ τῆς ΠΠαλαι- 
στίνων ἡγεῖτο Θεόφιλος, καὶ Νάρκισσος δὲ ὁμοίως, 
οὗ καὶ πρόσθεν ὃ λόγος μνήμην ἐποιήσατο, τῆς 
ἐν “Ἱεροσολύμοις ἐκκλησίας ἔ ἔτι τότε τὴν λειτουργίαν 
εἶχεν, Κορίνθου δὲ τῆς καθ᾽ Ἑλλάδα κατὰ τοὺς 
αὐτοὺς ἐπίσκοπος ἦν Βάκχυλλος καὶ τῆς ἐν ᾿Εφέσῳ 
παροικίας Πολυκράτης. καὶ ἄλλοι δ᾽, ὥς γε εἰκός, 
ἐπὶ τούτοις μυρίοι κατὰ τούσδε διέπρεπον' ὧν γε 
μὴν ἔγγραφος ἡ τῆς πίστεως εἰς ἡμᾶς κατῆλθεν 
ὀρθοδοξία, τούτους εἰκότως ὀνομαστὶ κατελέξαμεν. 
ΧΧΙΠ. ζητήσεως δῆτα κατὰ τούσδε οὐ σμικρᾶς 1 

ἀνακινηθείσης, ὅτι δὴ τῆς ᾿Ασίας ἁπάσης αἱ 
παροικίαι ὡς ἐκ παραδόσεως ἀρχαιοτέρας σελήνης 
τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην ᾧοντο δεῖν ἐπὶ τῆς τοῦ 
σωτηρίου πάσχα ἑορτῆς παραφυλάττειν, ἐν ἧ 
θύειν τὸ πρόβατον ᾿Ιουδαίοις προηγόρευτο, ὡς 
δέον ἐκ παντὸς κατὰ ταύτην, ὁποίᾳ δᾶν ἡμέρᾳ 
τῆς ἑβδομάδος περιτυγχάνοι, τὰς τῶν ἀσιτιῶν 
ἐπιλύσεις ποιεῖσθαι, οὐκ ἔθους ὄντος τοῦτον 
ἐπιτελεῖν τὸν τρόπον ταῖς ἀνὰ τὴν λοιπὴν ἅπασαν 
οἰκουμένην ἐκκλησίαις, ἐξ ἀποστολικῆς παραδόσεως 
τὸ καὶ εἰς δεῦρο κρατῆσαν ἔθος φυλαττούσαις, ὡς 
μηδ᾽ ἑτέρᾳ προσήκειν παρὰ τὴν τῆς ἀναστάσεως 
τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἡμέρᾳ τὰς νηστείας ἐπιλύεσθαι, 
σύνοδοι δὴ καὶ συγκροτήσεις ἐπισκόπων ἐπὶ 
ταὐτὸν ἐγίνοντο, πάντες τε μιᾷ γνώμῃ δι᾿ ἐπιστολῶν 
ἐκκλησιαστικὸν δόγμα τοῖς πανταχόσε διετυποῦντο 
ὡς ἂν μηδ᾽ ἐν ἄλλῃ ποτὲ τῆς κυριακῆς ἡμέρᾳ τὸ 
τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως ἐπιτελοῖτο τοῦ κυρίου 
μυστήριον, καὶ ὅπως ἐν ταύτῃ μόνῃ τῶν κατὰ τὸ 

[Ὁ 

502 



ΠΎΒΨΥ ΡΨ 

ἘΘΟΙ ΕΘΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΘΤΟΒΎΥ, Υ. χχιι. 1---Χχηῖι. 2 

οὗ Απέΐϊοοῃ ἀπ πὸ εἰρη! ἔγοσα ἐπ ἀροβϑῦϊεβ. ΤΠθο- 
ΠΟ ΡΒΙΪῈ5. ταϊοα Οδοβᾶγθα ἴῃ Ῥαϊοϑιϊηθ, ἅμα Ναγοίββιιβ, 
 ὙΒΟΙΏ ΟἿ ὙγοΥ]ς ἢ ὰ5 τηθη ]οπϑα θΘουθ, ννὰβ 51] Πο]αἴπρ' 
ἐπα δαπμηϊηϊδέγαςίοη οἵ ἐπ6 ματος αὖ Φδγαβϑαίθτη, ἀπά δὲ 
ἀΠ6 βϑ1ὴ6 {της Βδοοῦν]]β νὰ Ὀΐβῃορ οὔ (ουίητῃ ἴῃ 
 ὅτεθοα δπα Ροϊγογαίθβ οὗ ἐπε ἀΐοοθβε οὗ Ἐρῃδβιβ. 
 ΤΠΘΥΘ γο 6 δ5ο, οἵ σοῦσβθ, σου ]θθ5. Οὐ ὺ ἔδιηοιιβ 

ΤΉΘη αὖ ὑΠ18 ἐἶπηθ, θὰ γα Πᾶνα παύαγα!ν σίνθη ἐπ 6 
ΠΔΙη65 Οἵ {Πο86 {π6 οὐὑποάοχυ οἵ ψῃοβα [αι Πα ΒΘ θα 
ΙΓ ΒΟΥ α ἴο τ5 ἴῃ ψυϊ εἴην. 

ς ΧΧΠΙ͂Ι. Αὐ {πμὰὺ {ἶτηθ πὸ 5118}} σομ γον ΟΥ̓ΘΥ ΔΙΌΒΕ 
Βδοδαβα 8}1 ὑΠ6 αἴοοθϑοβ οἵ βία ὑποιυρην 1 τἱρηΐξ, ἃ5 
ἘπουρῊ Ὀ. τηογα ἀποϊθης ὑγδαϊομ, ἰο Ορβουνα ἴου ἐπα 
ἔδαϑδὺ οὗ ἐῃ8 ϑανίοιυνβ Ῥαββόνοὺ ὑπ ἐουγέθθητῃ ἄγ 

Οὔ 6 τοοηῃ, οα γν ίοἢ {Π6 {6 ὺνν5 μαα 6 θη οοιητηδηαοά 
ἴο ΚΙ] ἐπθ ἰᾶαρ. Τῆι ᾿Ὁ νγὰθ ΠΘΟΌβθαΥῪ ἴοὸ ἢηΐθἢ 
ὑπ ἔαϑὺ οὴ ἐπαῦ ἀν, ψμδίθνευ ἀἂὺ οἵ ὑῃ6 ψεοκ ἰὖ 
τηϊρηῦ θ6.1 Ὑοὺ 1 νγὰβ ποὺ ἔπ ουβίοτη ἴο οϑ]θγαΐθ 
ἴπ ἐπῖβ σηδΉΠοΥ ἴῃ ὑπ6 οΠαγ 65. ῃγουρῃοιῦ [Π6 τοϑὺ 
οἵ τῃῆ6 ψουνἹ]ᾶ, ἴον ἔγτοτα ἀροβίο!ς ἐγδαϊτίοη ἔμπα ν Κορὲ 
πα ουδέοτῃ ννΠῖο ἢ 5}1}} αχ θὲ ὑπαὺ 10 15 ποὺ τἱρῃξϊ ἴο 

 ΒηΪ5} ὑπε ἔαϑὺ ὁ ἅμ ἀδν β5ᾶνε ὑπαῦ οἵ {Π6 γϑβυστθο- 
ἐἴοη οἵ ουν ϑανίοισ. Μδην πηθούϊηρβ ἃ Πα ΟΠ Υ ΠΟΘ 5 
ΟΊ ὈΙθπορ5. γε πο] οὐ {ΠΠ|8 ροϊηΐ, δπα 41} ὑπ- 
ΔΕΪπ οι ν ουτα]αῦθα ἴῃ ὑπαῖν ᾿οὐΐθυθ [Π6 ἀοοίτϊηα 
οὗ 8 ομυγοῃ ἔν ποθ ἴῃ ἜνΟΥΎ οοπηΥ ὑμπαὺ ἐπα 
τηγϑίουυ οὐ πΠ6 Του 5 τϑϑυγγθούίοη ἔτοσα ὅΠ6 ἀθδά 
σου] ΡῈ οοἰθργαίθα οὴ πὸ ἀδΥὺ 8ᾶνε ϑυπαᾶδγ,; ἂἀπὰ 

1 Τηδς 5, ἰπϑοίεδα οὗ αοοᾶ Εὐϊάαν ἃ5 ἐπ πη ν ΘΒ αΥῪ 
οὗ {πὸ Του 5 ἀδαΐῃ ἐπε Αϑίαϊϊς ΟΠ γι βεϊα πβ. ουϑοσνθα {πὸ 
Φ εν θη ἔδαϑδὲ ὁ ἐπα Γουσιθοπίῃ ἂν δου {Π6 ποὺ ΤΠΟΟΠ 
ψ ἢ ΠΟ ἐπὸ τπαοπὶῃ Νίθαπ Ρερᾶη. Ηδπορ {πον ἃγα οἴη 
οα οα Θιυατγίοαθοϊ πη η8. 

2. Απᾷ ἐδπογοίοτε ὑπὸ οϑὶογαίϊοη οὐ {ῃ6 οὐποχίοη πητιβὲ 
οοῖηδ οἡ ἃ ταν. 
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πάσχα νηστειῶν φυλαττοίμεθα τὰς ἐπιλύσεις. 
φέρεται δ᾽ εἰς ἔτι νῦν τῶν κατὰ Παλαιστίνην 8 
τηνικάδε συγκεκροτημένων γραφή, ὧν πρου- 
τέτακτο Θεόφιλος τῆς ἐν Καισαρείᾳ παροικίας 
ἐπίσκοπος καὶ Νάρκισσος τῆς ἐν ἹἹεροσολύμοις, 
καὶ τῶν ἐπὶ Ῥώμης δ᾽ ὁμοίως ἄλλη περὶ τοῦ αὐτοῦ 
ζητήματος, ἐπίσκοπον Βίκτορα δηλοῦσα, τῶν τε 
κατὰ ἸΠόντον ἐπισκόπων, ὧν Πάλμας ὡς ἀρχαιό- 
τατος προυτέτακτο, καὶ τῶν κατὰ [Γαλλίαν δὲ 4 
παροικιῶν, ἃς Εἰρηναῖος ἐπεσκόπει, ἔτι τε τῶν 
κατὰ τὴν ᾿Οσροηνὴν καὶ τὰς ἐκεῖσε πόλεις, καὶ 
ἰδίως Βακχύλλου τῆς “Κορινθίων ἐκκλησίας ἐπι- 
σκόπου, καὶ πλείστων ὅσων ἄλλων, οἱ μίαν καὶ τὴν 
αὐτὴν δόξαν τε καὶ κρίσιν ἐξενηνεγμένοι, τὴν 
αὐτὴν τέθεινται ψῆφον. 
ΧΧΙΝ. Καὶ τούτων μὲν ἦν ὅρος εἷς, ὁ δεδηλω- 

μένος" τῶν δὲ ἐπὶ τῆς ᾿Ασίας ἐπισκόπων τὸ πάλαι 
πρότερον αὐτοῖς παραδοθὲν διαφυλάττειν ἔθος 
χρῆναι διισχυριζομένων ἡγεῖτο Πολυκράτης" ὃς 
καὶ αὐτὸς ἐν ἧ πρὸς Βίκτορα καὶ τὴν Ῥωμαίων 
ἐκκλησίαν διετυπώσατο γραφῇ τὴν εἰς αὐτὸν 
ἐλθοῦσαν παράδοσιν ἐκτίθεται διὰ τούτων" Ὰ ἡμεῖς : 
οὖν ἀρᾳδιούργητον ἄγομεν τὴν ἡμέραν, μήτε 
προστιθέντες μήτε ἀφαιρούμενοι. καὶ γὰρ κατὰ 
τὴν ᾿Ασίαν μεγαλα στοιχεῖα κεκοίμηται: ἅτινα 
5 ,ὔ “ ς ’ “ ,ὔ “-“ ,ἷ 

ἀναστήσεται τῇ ἡμέρᾳ τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου, 
ἐν ἧ ἔρχεται μετὰ δόξης ἐξ οὐρανῶν καὶ ἀναζητήσει 
πάντας τοὺς ἁγίους, Φίλιππον τῶν δώδεκα. ἀπο- 
στόλων, ὃς κεκοίμηται ἐν “Ἱεραπόλει καὶ δύο 
θυγατέρες αὐτοῦ γεγηρακυῖαι παρθένοι καὶ ἡ 
ἑτέρα αὐτοῦ θυγάτηρ ἐν ἁγίῳ πνεύματι πολι- 
τευσαμένη ἐν ᾿Βφέσῳ ἀναπαύεται: ἔτι δὲ καὶ: 
δ04 
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 ἐδαῦ οἡ ἐπαὺ ἀν δοπθ γγεὰ 5ῃου] οοϊεργαΐθ ἐπε ἐπ οὗ 
ἔΠῸ6 ῬΆΒΟΠΑΙ ἔαϑυ. ΤΠΟΥῈ 5 50] δχίδηῦ ἃ υυυϊείηρ᾽ οὗ 
Οἀποθα ὙΠῸ ΕΓ οοπνοποα ἴθ Ραϊθϑιϊπο, ονοὺ ἩΠΟπὶ 
 Ριοβίαθα ὙΠΘΟρ Ἶ] 5, Ὀίθμορ οἵ ἐμ ἀΐοοεβε οἵ 
 (δεβᾶγθα, δηα Ναγοίββιιβ, Ὀίβῃορ οὗ Ψθγιβαίοθι ; ἀπ 
ἔθ θ 15 βίτη ]αυ]ν Δπούθου ἔγτοτα ἐποβα ἰῃ Βοπα οα ἐπα 

ΒΔΙῺὴΘ ΘΟΠ ΓΌΨΕΙ͂ΒΥ, ΠΟ. οἶνεβ Ὑοῖου 85. ὈΙΒΠΟΡ ; 
δηα {ποῖα 5 ὁπ6 οὐ {ῃ6 ὈΙβῃορβ οὔ Ῥομῃίιβ ονδὺ 
ΟΠΟΥΩ ΡῬΑΪτηδ5 ργθβί θα 45 {πε οἱἀοϑὲ ; δπᾶ οὔ ἐπῸ 
αἴοοεβαβ οἵ δα], οἵ νυ ΐο ἢ Ττοπδοιιβ νγὰβ ίβμορ ; δπᾶ 

γεὺ οὐπουβ οἵ ἐῆοβε ἴῃ Οβϑυθοθπα ἀπ ἐπε οἰξίθϑ ἔθου ; 
Πα Ρρδυου αν οὗ Βδοοῆν]5, ὅΠ6 Ὀίβμπορ οὗ ἐμὲ 
Οἤυσοῃ οὗ Οὐοτίητῃ : δπᾷ οἵ ΨΘΥῪ ΤΠΔΗΥ͂ Τ]ΟΥ6 ὙΠῸ 

 ΘΧΡΓΕΒΒΘα οὁπ6 ἃπᾷ {Π6 βϑιης ορίηίοη ἃπά ἡπἀρεπιθηῦ, 
8η6 σαν ἐπε βϑιὴδ νοΐε. 
ΧΧΙΝ. ὙΠ α6β6. ἰβδϑδαθα ἐῃ6 βἰηρὶες ἀεβηϊίοῦ ψΒΐοἢ 

γγ85 σίνοι ἄθονα ; θαΐ ἐπε ὈΙΒΠΟρΒ ἴῃ Αβϑία ψεσς δά 
ΡΥ Ροϊγογαΐββ ἴῃ ρουβίβεϊηρ' ἐμπαὺ 10 νγὰβ ΠΘΟΘβΒΑΡῪ ἴὸ 
ΟΚΘΕΡ {Π6 οὐυδίομη ψῃΪΟἢ Πα Ῥεθη παπᾶρα ἄονῃ ἰοὸ 
ἵμεῖα οἵ οἱά. Ῥοϊγογαΐθβ Ἠϊτηβοὶῦ ἴῃ ἃ ἀοουπιοηΐ 
ψγΠΙΘἢ 6 δαάγοββεα ἴο γ᾽οῖον ἀπᾶ ἐο ἔπε ομυσοι οἵ 
ἘΠοΐηθβ, δβχρουπαᾶβ ἐπα ἰγδαιτίοι ψν Πΐο ἢ δά οοτπς ἴο 
Πΐμη ἃ5. ἔθ ]Πονβ. “ὙΠογθΐουα γα Κορ ἐπε ἀν υπ- 
εν αὐ Πρ], ποῦμε ἁἀαΐηρ' ΠΟΥ ἐαἰκίπρ' ἀὐγαν, ἴον ἴῃ 

Αβία συϑαῦ Ἰαυτηϊηδυῖθβ ̓  5166, ἀπά ὑμαυ ψ1}} υῖβὲ οῃ 
ἐῃθ δύ οὗ ὑπ οοτηΐπρ' οὗ {πε Τιοσᾶ, ψῃθη ΠῈ 5881] 
οοπὰ6 ὙΠ ΟἹΟΥΎ τόση ἤθᾶνθη ἀπα βεεὶς ουὐ 3 811 {πὸ 
βαϊηΐβ. βοἢ γεσα ΡΏΠῚΡ οὗ πὸ ὕννεῖνε δροβίϊεβ, πᾶ 
ἔνγο οὗ ἢὶβ ἀδυρηθευβ ῆο ρυον οἱ 8ἃ5 νἱγρίηβ, 80 
5166Ρ ἴῃ Ηϊογαρο 5, ἀπ δἀπούμου ἀδυρηΐεν οἵ Πΐ5, πὸ 
Ἰϊνεα τ πὸ Ηοὶν ϑριτιῦ, τοϑὶβ αὖ ΕΡθβιιβ. Μουύξβονουΐ, 

1 στοιχεῖα ἴῃ Ἰαὶς ατεοκ οἵϊεπ τηθδη5 ἐμ ρ]αποίβ. 
ἢ Θοιηθ μ88. (ΑΒ) τϑδα ἀναστήσει, ““Ταῖδα τρ,᾿ δηᾷ ἐπϊ5 

τδν θ6 ἐπα τὶρῃΐ γεδαϊηρ,, 
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3 « θα, ᾿Ὶ “ “- ,ὔ 3 ὔ Ἰωάννης ὁ ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ κυρίου ἀναπεσών, 
Ἐκ. 98, 826, ὃς ἐγενήθη ἱερεὺς τὸ πέταλον πεφορεκὼς καὶ 
80, 388 {, ΄ὔ Ἁ ὃ ὃ ́ , λ Ρ δ ᾽ Ἢ 4 

μάρτυς καὶ διδάσκαλος: οὗτος ἐν ᾿Βφέσῳ κε- 4 
, " " " ,ὔ ᾿ ΄ὔ " κοίμηται, ἔτι δὲ καὶ [Πολύκαρπος ἐν Σμύρνῃ, καὶ 

ἐπίσκοπος καὶ μάρτυς: καὶ Θρασέας καὶ ἐπίσκοπος ᾿ 
καὶ μάρτυς ἀπὸ Ἐὐμενείας, ὃς ἐν Σμύρνῃ κεκοί- ὅ 
μηται. τί δὲ δεῖ λέγειν Σάγαριν ἐπίσκοπον καὶ 

,ὔ μ ᾿] μάρτυρα, ὃς ἐν Λαοδικείᾳ κεκοίμηται, ἔτι δὲ καὶ 
Παπίριον τὸν μακάριον καὶ Μελίτωνα τὸν εὐνοῦχον, 
τὸν ἐν ἁγίῳ πνεύματι πάντα πολιτευσάμενον, ὃς 
κεῖται ἐν Σάρδεσιν περιμένων τὴν ἀπὸ τῶν οὐρανῶν 
ἐπισκοπὴν ἐν ἣ ἐκ νεκρῶν ἀναστήσεται; οὗτοι 6 
πάντες ἐτήρησαν τὴν ἡμέραν τῆς τεσσαρεσκαι- 
δεκάτης τοῦ πάσχα κατὰ τὸ εὐαγγέλιον, μηδὲν 

3 “ , 

παρεκβαίνοντες, ἀλλὰ κατὰ τὸν κανόνα τῆς πίστεως 
“ » 3 7 ἀκολουθοῦντες: ἔτι δὲ κἀγὼ ὃ μικρότερος πάντων 

ὑμῶν Ἰ]ολυκράτης, κατὰ παράδοσιν τῶν συγγενῶν 
“- ε . μου, οἷς καὶ παρηκολούθησά τισιν αὐτῶν. ἑπτὰ 

μὲν ἦσαν συγγενεῖς μου ἐπίσκοποι, ἐγὼ δὲ ὄγδοος" 
3) - 

καὶ πάντοτε τὴν ἡμέραν ἤγαγον οἱ συγγενεῖς μου 
“ «ε ᾿ » Ἁ ,Α Ψ Ἁ εν 3 ,ὔ ὅταν ὁ λαὸς ἤρνυεν τὴν ζύμην. ἐγὼ οὖν, ἀδελφοί, ἢ 
ἑξήκοντα πέντε ἔτη ἔχων ἐν κυρίῳ καὶ συμ- 

᾿Ὶ “-“ 5 ᾿ -“ γ ’, 3 - , 

ῬμμΠρρ.1,.8 βεβληκὼς τοῖς ἀπὸ τῆς οἰκουμένης ἀδελφοῖς καὶ 
“ ’, ΟΝ πᾶσαν ἁγίαν γραφὴν διεληλυθώς, οὐ πτύρομαι ἐπὶ 
“- “ , τοῖς καταπλησσομένοις" οἵ γὰρ ἐμοῦ μείζονες εἰρή- 

. “ - »-“"» “ ἋἋ 3 ,ὔ »}) 

Αοίοδ, 99 Κασι ᾿ πειθαρχεῖν δεῖ θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις. 
᾿ “ , 

Τούτοις ἐπιφέρει περὶ τῶν γράφοντι συμπαρόντων 8 
“ , ᾽ “ 

αὐτῷ καὶ ὁμοδοξούντων ἐπισκόπων ταῦτα λέγων 
“ἐδυνάμην δὲ τῶν ἐπισκόπων τῶν συμπαρόντων 

“-“ - ᾽ “-“ 

μνημονεῦσαι, οὗς ὑμεῖς ἠξιώσατε μετακληθῆναι 
ὑπ᾽ ἐμοῦ καὶ μετεκαλεσάμην: ὧν τὰ ὀνόματα ἐὰν 

,ὔ αἴ λ 4θ πο ΚΣ ε ὃ ̓Ὶ ἰδ ’ ᾿Ὶ γράφω, πολλὰ πλήθη εἰσίν: οὗ δὲ εἰδότες τὸν 
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{ποῖα ἴθ 4530 ΨΦόομπ, ψΠὸ Ιᾶὰγ οἡ ἐπε Τιοτά᾽ 5 Ὀγθαϑὲ, 
ΟΥΠΟ νγ͵ὰβ ἃ ῥυϊθδὺ υγϑαυίηρ ὑπῸ Ὀγθαβύρίαίθ, ἀπ ἃ 
ΙΏΔΥγΥ, ἃπΠα ἰθδοῆονυ. Ηδ 5]66ρ5 αὖ Ἑρμβοϑυβ. Απάᾶ 
ἔθου 18. αἴδο ῬοΙγοανρ αὖ ϑηνυπα, Ὀούη Ὀίβμορ ἀπά 
ΤηΔΥΥ, ἃπμα ΤἬναβθαβ, ΒΟ ὈΙΒΠοΡρ πᾶ ΤΉΔΥΥΥ, 

ἔγουη Τὐπτηθπαθα, γΠῸ 5166 05 ἴπ ϑιῆγυπα. Απᾶ ΠΥ 
ΒΠου]α 1 βρθὰκ οὔ βαραγίβ, Ὀίβῃορ ἀπα τπᾶυῦγυ, ΠΟ 
5665 δὖ 1δοάίοαθα, ἀπά Ῥαρίτίαβ, ἴοο, ἐπε Ὀ]οββθᾷ, 
δα Μοῖῖῖο ἐμ δὐπῦοῃ, ψῆηοὸ ᾿ἰνεᾶ Θη γον ἴῃ ἐπ 6 

ΟΗΟΙ͂Υ ϑρίνγιυ,; πὸ 165 π᾿ βαγαῖβ, υγαϊ προ ἔου ἐπα 
γἱβι τα το ἔγοση ἤθᾶνθη θη ἢῈ 1] υἶθα ἔγοπι ἐπα 
ἀεδά ὃ ΑἹ] ἔπεβ6 Κερὲ πὸ ἐουτίθομιῃ ἀδγΥ οὗ {πὸ 
ῬΆΒΒΟΥΘΥ ΔΟΟΟΥαΙΠρ ἴο ὑΠ6 φΌΒΡΕΙ, ΠΕΥΘΥ βου! ηρ, 
Ὀαΐ [Ο]]ονγίπρ δοοογαϊπρ ἴο {πῸ τὰς οὗ {πὸ ΓΗ. 
Απᾶᾷ 1 αἴϑο, Ῥοϊγοταῖθβ, {πε Ἰθαϑδὲ οἵ γοὺ 4]], 1ἴνε 

Δορογαϊηρ ἴο ὑπ 6 ὑτδαϊεϊομ οὗ τὰν Κίπβπηθη, ἀπ 5οπλ6 
οὗ τπϑῖὰ πᾶνε 1 [Ὁ] ον. Ἐὸν βενθη οὗ τὴν ἔδυηῖ]ν 
ὙΟΥΘ ὈΙΒΠΟΡΒ ἀπ 1 ἃῖὴ πε εἰρη, πα τὴν Κίπβυμθη 
δνοῦ Κορὺ ἐπε ἀδῪ ψμοπ {πα Ρθορὶα ραΐ ΑΥΔΥ ὑΠ6 
Ιεανεη. Τπογοΐοσα, γείῆτεμ,  γῃὸ Πᾶνα Ἰἱνοθά βἰχίγ- 

ἤν γϑδῖβ ἰῃ ἐπε Τογὰ δηα οοηνευβϑᾶ νὴ Ὀγείθτθη 
ἔγοτη ἜΥΟΥῪ Φουηΐυ, ἃηα πᾶνε δἰυαίεα. 4]] ΠΟΙΥῪ 

Βουρίυγα, ἃτὰ ποὺ αἴγαϊα οὔ ἐπυτθαῦβ, ἔου ποὺ Πᾶνε 
Βα] ὙΠῸ γ6γ6 ργθαΐου ὑπδη 1, “Τὸ 15. θεύξου ἴο ΟΡΘΥῪ 
Οοά ταῦπου ἔμδῃ τλθη. ᾿᾿ 

Ης οοπεϊππ 65 αρουὺ {π6 ὈΙϑῃορβ γο θη ΠῈ τοῖα 
γγαυΘ ἢ Ἠΐτη πα. βῃδγεα ἢϊ8. ορίπίομ, ἃ πα 5808 
ἐμὰβ: “Απᾷ 1 οουἹᾶ ταθηϊίου ἐπα ὈΙΒΠΟΡ5. ΠΟ 16 
Ῥγθϑθηῦ γἤοσα σοῦ γθαυγθα τὴ ἴο βτημΊοη, ἃπα 1 
αἸα 589ο. 161 5Ππου]ὰ νυῖζθ ὑπαὶ πᾶτηθ8 ἔμπον ψνου]ᾶ 
ῬῈ τηϑην τηυ] τα 65 ; δπα ὑπαν Κπονΐηρ τὴν ἴδε ]ςῈ 
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μικρόν μου ἄνθρωπον συνηυδόκησαν τῇ ἐπιστολῇ, 
εἰδότες ὅτι εἰκῇ πολιὰς οὐκ ἤνεγκα, ἀλλ᾽ ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ πάντοτε πεπολίτευμαι. 

Ἔ; Α ,ὔ ς εἶ “ Ῥω ,ὔ Α 9 πὶ τούτοις ὁ μὲν τῆς μαίων προεστὼς 
Βίκτωρ ἀθρόως τῆς ᾿Ασίας πάσης ἅμα ταῖς 
ὁμόροις ἐκκλησίαις τὰς παροικίας ἀποτέμνειν, ὡς 
ἂν ἑτεροδοξούσας, τῆς κοινῆς ἑνώσεως πειρᾶται, 
καὶ στηλιτεύει γε διὰ γραμμάτων ἀκοινωνήτους 
πάντας ἄρδην τοὺς ἐκεῖσε ἀνακηρύττων ἀδελφούς" 
ἀλλ᾽ οὐ πᾶσί γε τοῖς ἐπισκόποις ταῦτ᾽ ἠρέσκετο. 1 
ἀντιπαρακελεύονται δῆτα αὐτῷ τὰ τῆς εἰρήνης 
καὶ τῆς πρὸς τοὺς πλησίον ἑνώσεώς τε καὶ ἀγάπης 
φρονεῖν, φέρονται δὲ καὶ αἱ τούτων φωναὶ πλη- 
κτικώτερον καθαπτομένων τοῦ Βίκτορος: ἐν οἷς 1 
καὶ ὁ Ἐϊρηναῖος ἐκ προσώπου ὧν ἡγεῖτο κατὰ τὴν 
Γαλλίαν ἀδελφῶν ἐπιστείλας, παρίσταται μὲν τῷ 
δεῖν ἐν μόνῃ τῇ τῆς κυριακῆς ἡμέρᾳ τὸ τῆς τοῦ 
κυρίου ἀναστάσεως ἐπιτελεῖσθαι μυστήριον, τῷ 
γε μὴν Βίκτορι προσηκόντως, ὡς μὴ ἀποκόπτοι 
ὅλας ἐκκλησίας θεοῦ ἀρχαίου ἔθους παράδοσιν 
ἐπιτηρούσας, πλεῖστα ἕτερα παραινεῖ, καὶ αὐτοῖς 
δὲ ῥήμασιν τάδε ἐπιλέγων" “᾿ οὐδὲ γὰρ μόνον περὲ 1 
τῆς ἡμέρας ἐστὶν ἡ ἀμφισβήτησις, ἀλλὰ καὶ περὶ 
τοῦ εἴδους αὐτοῦ τῆς νηστείας. οἱ μὲν γὰρ οἴονται 
μίαν ἡμέραν δεῖν αὐτοὺς νηστεύειν, οἱ δὲ δύο, οἱ 
δὲ καὶ πλείονας" οἱ δὲ τεσσαράκοντα ὥρας ἡμερινάς 
τε καὶ νυκτερινὰς συμμετροῦσιν τὴν ἡμέραν αὐτῶν. 
καὶ τοιαύτη μὲν ποικιλία τῶν ἐπιτηρούντων οὐἹ 
νῦν ἐφ᾽ ἡμῶν γεγονυῖα, ἀλλὰ καὶ πολὺ πρότερον 

1 Τὸ ἀρρϑᾶῦβ ἴο ἤᾶνθ Ὀβθὴ βοῖηδ ἐϊπηθ θϑίοσα ἐπα μαστοῦ 
δἀορίοα {πς Γδηΐοη ἔαϑὲ οὐ ἔουῖνγ ἄαυβ. Οααϊν ἐποιρη, 
δοοογαϊηρ ἴο ἐπ ἰδίου ϑΘοογαῖοβ (ΠΠ15ὲ. οοῖ, ν. 99) ἴπθ 
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Βυτηδηϊγ, ἀρτϑϑα τῖτῃ {πὸ Ἰε ΐου, Κπονίηρ' ὑπαῦ ποὶ 
ἴῃ νῖῃ 15 τὴῦ Ποδα συου, θαὺ ὑπαὺ 1 πᾶν δνοὺ ᾿ἰνθᾶ 
ἴῃ ΟΠ τῖδὺ 9 65885.᾿ 
ὕροῃ ἐπ15 ν]οΐον, ψῃο ργοβι θα αὖ Ἀοσηθ, ἱτητηθαϊ- 

αἴεὶγ πε ἴο ουὐ οἵδ᾽ ἔγοτα ὑπ6 σουάσαοπ πηϊδν ἐπα 
αἀἰοοαβαβ οὗ 411] Αϑία, ἐορεῖμον ψ πε δα]δοθὺ 
ΘΠστομαβ, ὁπ ἐπ6 σγυουπα οἵ Πεοίογοάοχυ, πα Πα 
ἱπαϊτοα Ἰολΐθυβ δηπουποίηρ ὑπαῦ 4}} ὑῃ6 ΟΠ τ ϑεϊδηβ 
ὕμπευθ ψεῦθ ἀρϑο] αὔθ ν δχοοιησγηπηϊοαϊθα. Βαϊ ὈΥῪ 
ΠῸ Τ68Π5 81] εγῈ ρ]Θαβεα Ὀγ ὑΠ|8, 80 ποὺ ᾿ἰβϑαθαᾶ 
οοπηϊοι-ταπαδίβ ἴο Πίστη ἴο οοηβίαθυ ὑπ6 οαπβε οἵ 
ῬΘδοΘ ἃπα υπιΐν ἃπα ἴονε ἰοναγαβ Πὶ5. παρ ΡοΟΙ5. 
Το ψουβ ἀγα οχίδηϊ, 5Ππαυρὶν τοθυκίπρ ὙἹοΐον. 
Απποπηρ ποτ ἴοο ᾿γοπᾶθυβ, ψυϊτπρ ἴῃ ΠπΠ6 πάτα οὗ 
πΠ6 ΟΠ τϊϑυϊαπβ μοβα Ἰοδάθυ μἢ6 νγὰ8 ἴῃ δα], ὑποιυρὴ 
ἢ6 τϑοοτητηθηβ ἐπαῦ {π6 τηγϑίευυ οἵ {π86 Του 5 
τοϑασγθούίοι θ6 Ορβεγῦνϑα ΟἹΪΥ ὁ {πῸ 1 οτα᾿ 5 ἄδνυ, γεῦ 
Πονου 6 1685 οχμουὶβ ὙἹοΐου ϑυ δ Ὀ]Υ ἀπα αὖ Ἰεπρὶῃ 
ποὺ ἴο δχοοχηγηιηΐοαΐθ ὑγΠ0]6 οἤυτομο5 οὗ αοα ἴον 
ΤΟ]Ποννίπρ' ἃ ὑγδαϊ τοι οὗ ἀποϊθπῦ οὐβίοτη, ἃπα σομ  Ππ168 
ἃ5 ο]Π]οννΒ : “ΟΥ ὑΠ6 ΟΠ ΤΟΨΘΥΒΥ 15. ποῦ οπ]ν ἀρουΐ 
ἴῃς ἄαγ, Ὀαὺ αἴ5ὸ δρουΐ ἐπε δοῦπδ] ομαγδοῖθυ οἵ {με 
ξαϑὺ ; ΤῸ βόας ὑπίπῖς ἐπαὺ πον οὐρθῦ ἴο ἔαδὺ ομ6 
ἄδν, οἴμουβ ὕννο, οὔ ουβ βυθῇ τη Υ6, Βουὴ6 οουπῦ ὑΠοῖτ' 
ἂν 85 ἔουὲν πουγβ, ἀν δπα πἰρῃν. Απά βοῇ νᾶγῖὰ- 
ἰΐοπ οὗ οὔβεύνδποα 414 ποὺ Ῥερίῃ ἴῃ οὐσν᾽ οὐστι {ἰπη6,52 
Ῥαΐ τασοἢ Θδυ]ου, ἰῃ πε ἀαγϑβ οἵ ουῦ ργθάθοθββουβ ΨΠΟ, 

Οτθεῖκ παῖς ἴον Τ,επὲ (τεσσαρακοστή --ἰονἐϊο ἢ} 15. ΟἹΪά6ν ἔμπα π 
ἔπε ουδίομη οὗ [αβιϊηρ ἔοτίν ἄαγβ. Βουίν Ποῖ σγα5. {Π6 
ἐγδαξοπαὶ ἰπΐεγναὶ θοέννεοπ ἐπε ἀθαΐῃ ἀπα τοϑυγγθοϊίοη οὗ 
Φεθιβ. ΤΠῈ ρῥγεβεπὶ Πἰπηϊϊ5 οὐ Τιοπὶ ἀρρθὰῦ ἴο πᾶν Ῥθθῃ. 
χοᾶ ἴῃ ἐπε βϑενοπίῃ οοπέστυ. ὅθε 5111 5 Πἱοέοπαγῃ οἵ 
ΟἸιυν"βέΐαν Αηεϊφιεϊο8, 5.ν. Πρηΐ. 

2 Το οοπϑίγποίϊοη οὗ ἐπε Οσθοὶς 15 Πάύθἢ : γεγονυῖα ΒΕ ΕΙΠῚΒ 
ἃ τηϊδίαϊκα ἴογ γέγονε. 
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ἐπὶ τῶν πρὸ ἡμῶν, τῶν παρὰ τὸ ἀκριβές, ὡς εἰκός, 
κρατούντων τὴν καθ᾽ ἁπλότητα καὶ ἰδιωτισμὸν 
συνήθειαν εἰς τὸ μετέπειτα πεποιηκότων, καὶ οὐδὲν 
ἔλαττον πάντες οὗτοι εἰρήνευσάν τε καὶ εἰρηνεύομεν 
πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἡ διαφωνία τῆς νηστείας τὴν 
ὁμόνοιαν τῆς πίστεως συνίστησιν. 

Τούτοις καὶ ἱστορίαν προστίθησιν, ἣν οἰκείως 1 
παραθήσομαι, τοῦτον ἔχουσαν τὸν τρόπον" “ ἐν 
οἷς καὶ οἱ πρὸ Σωτῆρος πρεσβύτεροι, οἱ προ- 
στάντες τῆς ἐκκλησίας ἧς σὺ νῦν ἀφηγῇ, ᾿Ανίκητον 
λέγομεν καὶ Πον ᾿Ὑγῖνόν τε καὶ Τελεσφόρον. καὶ 
Ξύστον, οὔτε αὐτοὶ ἐτήρησαν οὔτε τοῖς μετ᾽ αὐτῶν 
ἐπέτρεπον, καὶ οὐδὲν ἔλαττον αὐτοὶ μὴ τηροῦντες 
εἰρήνευον τοῖς ἀπὸ τῶν παροικιῶν ἐν αἷς ἐτηρεῖτο, 
ἐρχομένοις πρὸς αὐτούς: καίτοι μᾶλλον ἐναντίον 
ἦν τὸ τηρεῖν τοῖς μὴ τηροῦσιν. καὶ οὐδέποτε 
διὰ τὸ εἶδος τοῦτο ἀπεβλήθησάν τινες, ἀλλ᾽ αὐτοὶ 
μὴ τηροῦντες οἱ πρὸ σοῦ πρεσβύτεροι τοῖς ἀπὸ 
τῶν παροικιῶν τηροῦσιν ἔπεμπον εὐχαριστίαν, καὶ 
τοῦ μακαρίου Πολυκάρπου ἐπιδημήσαντος τῇ 
Ῥώμῃ ἐ ἐπὶ ᾿Ανικήτου καὶ περὶ ἄλλων τινῶν μικρὰ 
σχόντες πρὸς ἀλλήλους, εὐθὺς εἰρήνευσαν, περὶ 
τούτου τοῦ κεφαλαίου μὴ φιλεριστήσαντες εἰς 
ἑαυτούς. οὔτε γὰρ ὁ ᾿Ανίκητος τὸν ἸΪολύκαρπον 
πεῖσαι ἐδύνατο μὴ τηρεῖν, ἅτε μετὰ ᾿Ιωάννου τοῦ 
μαθητοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ τῶν λοιπῶν ἀπο- 
στόλων οἷς συνδιέτριψεν, ἀεὶ τετηρηκότα, οὔτε 
μὴν ὁ Πολύκαρπος τὸν ᾿Ανίκητον ἔπεισεν τηρεῖν, 
ἊΣ ΤΗδὶ 5, ἴῃ6 Θυανοαθοϊπηαη ῥγδοίϊοο ; 566 ποίε οὴ Ρ. 

3. Τῆς πιθαηΐῃ ΔΡΡΘαΓΒ ἴο 6 ἐπαὲ {π6 Ῥσγθνίοιβ ἐλαρορὴς, 
ἰΐοη οἵ Βοπδπβ δα ποῖ τηδᾶςδ δῃ ἴβδϑιι6 οαὲ οὗ ἔῃ Θαυδτίο- 
ἀφοϊπηδη ρῥγϑοίϊοθ, ονὸὴ θη Αβϑίαίίϊοβ νἱβι ἰπρ Ἀοιηδ 

ὅ10 
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1ῦ νου] ἀρρθδν, ἀἰβυεσαυαϊηρ' οἰγϊοίηθβϑο τηδϊηὐαϊ πα 
ἃ Ῥτγδοίϊοα. ψῃΐοῃ ἰθ δίθυρα ἃπα γαὺ 8] 5. ἴον 
ΠΟ ῬΕΥΒΟΠΔΙ] ΡΥθἔδθγεποθ, δι] Βῃϊηρ 1 ἔογυ {πῸ αΐατα, 
δα ποηα ἔα 1685 411 {πεϑ8ὲ ᾿ἱνεα ἴῃ ρβᾶςβ, ἃπᾶ νγγὲ 
4150 ᾿ἴνε ἴῃ ρϑᾶοθ ἢ πα ἃπούμου πὰ {πε ἀΐβαρτεο- 
τηθπΐ ἴῃ ὑπῸ ἔαδε οοπῆγτηβ οὐ ἀρυθοιηθηΐ ἴῃ ἐπα 

Γ΄ ΤΑΙ." 
ο Ηδ δαάβ ἴο {15 ἃ παιταῖνε νη οἢ 1 τηδν δα 8 0 ]Ὺ 
 αυοΐα, ΥΠΠΗΪΠρ᾽ ἃ5 ΤΌΠΟν5 : “Ατποηρ Π6856 ἴοο ΜΕ Ὲ 
{πε ΡΥοβογίευθ θοΐουε ϑούθυ, ψηῸ ργοϑί θα ονοὰ ἐπα 
ΟΒΤῸΝ οὗ ΠΟ γοὺ ἃτα ποὺ ἐπε Ἰθδάθυ, 1 τπθᾶῃ 
 Απϊοοίαθ πα Ρία5. ἃπα ΤΟ] βρῃοτῦιβ ἀπ Χγϑίαβ. 
ΠΟΥ αἸα ποὺ ὑποιηβοῖνεβ οὔβαυνα ἰὐ,} ποὺ ἀἸα πο Ὺ 

ΘΠ] οί 10 οα ἔποβα πο [ΟΠ ον εα ὑμθτη, πα ὑπουρὴ ὑπ Ὺ 
Ια ποῦ Κϑαρ Ὁ ὑπΠ6 ὺ σεῦ ποπθ ὑπ 1685 δῦ ρθᾶρα 
ΟΠ ὑΠπο86 ἔγοτη ἔῃ ἀἴοοθβοβ ἴῃ ΒΘ ἢ 1ὐ νγὰβ Ορβευνοα 
ψΠ θη ΠΥ οαταα ἴο ἔπθιω, ΔΙ ΠουρῊ ἴο ΟΌβευνα 1Ὁ νγὰ8 
ΤΟΥ ΟὈ] οὐ ]6 το ἔμοβα ψγῃο αἱα ποὺ 4ο 50.325 Απὰ 
ΠΟ ΟΠ6 γγὰ5 δυδὺ γο]θοϊθα ἴον ὑΠ15 γθᾶβοι, θαὺ ὑΠ6 Ρυθδ- 

ΟῬγΐειβ θεΐοτε γοὺ ψΠ0 αἰ ποῦ οὔβευνα ἰὑ βοηῦ {Π6 
ἘΣ αοΠμαυῖϑὲ ἕο ἔποϑα τόσα οὐποὺ ἀΐοοθθο ψΠοῸ Τα ; δπὰ 
6 η πα Ὀ]οβθεα Ῥοϊγοδιρ ννὰβ βἰαγίπρ' 'ῃ ἤοταα ἴῃ 
1Πς ἐΐϊπης οὗ Απίοεῖαβ, ὑπουρὴ ὑμπαν αἰβαργθθα ἃ 1{{]6 
ἃρουῦὺ βούαθ οὐποὺ ὑπΐπρθ 5. γγ6}1, ὕΠῈν ἱτητηθαϊαο]ν 
τηδα δ ῬΡβᾶςθ, μανίηρ ΠΟ νυ 5} ον δἰσῖα θεύνθθη {Π 6 πὴ 
ΟἹ ὑπ|5 τηδύξευ. ΤῸ ποῖϊμον νγὰ5 Απίοθῖθβ 4016 ἴο 
Ῥεγβαδάς Ῥοϊγοαιρ ποὺ ἴο οὔβευνε ἰὕ, ἱπαβυηθοῃ ἃ5 Π6 
δα αἰνγαγβ ἄοπα 50 ἴῃ σουρδην ἱν ΦόΠη {Π6 αἴ5- 
οἶρ!α οὗ οὖν Τογὰ ἀπᾷ ὑπὸ οὔμου ἀροβϑῦ!θϑ τ ΠΟ πὰ 
με μαᾷ δβϑοοίϊαϊεα ; ποὺ αϊᾷ Ῥοϊγοαῦρ ρούβιιδαθ 
Απίοοίιβ ἴο οῦβουνε ἰδ, ἴον με βαϊᾷ ἐπαῦ με οὐυρῃηϊ ἴο 

ΟὈβουνεα ἰ. ΤῃὰῈ ἀἰπου]ν σα ΡῈ β8θθὴ μεβϑὲ ἰἢ ἴὲ ΡῈ 
ΤΟΙ ΘΙ Βογοα ἐπαὶ ἔπε Θαυδτνιοάθοίϊπηαη ργδοῖϊοα νου] βοιηε- 
ἐἰπηθ5 τπθὰπ ἐπαὶ Αϑἰαϊίος ἐγοαϊθα ἃ5 Εαβϑίο ἀὰν ψμϑαὶ {πε 

 Βοιηδη8 Τεραταδα 45 αοοα Εὐϊάδν. 
δ11 
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λέγοντα τὴν συνήθειαν τῶν πρὸ αὐτοῦ πρεσβυτέ- 
ρων ὀφείλειν κατέχειν. καὶ τούτων οὕτως ἐχόντων, 
ἐκοινώνησαν ἑαυτοῖς, καὶ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ παρ- 
εχώρησεν ὁ ᾿Ανίκητος τὴν εὐχαριστίαν τῷ Πολυ-. 
κάρπῳ, κατ᾽ ἐντροπὴν δηλονότι, καὶ μετ᾽ εἰρήνης. 
ἀπ᾽ ἀλλήλων ἀπηλλάγησαν, πάσης τῆς ἐκκλησίας. 
εἰρήνην ἐχόντων, καὶ τῶν τηρούντων καὶ τῶν μὴ 
τηρούντων. 

Καὶ ὁ "μὲν Εἰρηναῖος φερώνυμός τις ὧν τῇ. 
προσἡγορίᾳ αὐτῷ τε τῷ τρόπῳ εἰρηνοποιός, 
τοιαῦτα ὑπὲρ τῆς τῶν ἐκκλησιῶν εἰρήνης παρεκάλει. 
τε καὶ ἐπρέσβευεν, ὃ δ᾽ αὐτὸς οὐ μόνῳ τῷ Βίκτορι, 
καὶ διαφόροις . δὲ πλείστοις ἄρχουσιν ἐκκλησιῶν 
τὰ κατάλληλα δι᾽ ἐπιστολῶν. περὶ τοῦ κεκινη- 
μένου ζητήματος ὡμίλει. 
ΧΧΥ. Οἵ γε “μὴν ἐπὶ Παλαιστίνης, οὗς ἀρτίως. 

διεληλύθαμεν, ὅ τε Νάρκισσος. καὶ Θεόφιλος, καὶ 
σὺν αὐτοῖς Κάσσιος τῆς κατὰ Τύρον ἐκκλησίας͵ 
ἐπίσκοπος καὶ Κλᾶρος τῆς ἐν Ττολεμαΐδι οἵ τε 
μετὰ τούτων συνεληλυθότες, περὶ τῆς κατελθούσης͵ 
εἰς αὐτοὺς ἐκ διαδοχῆς τῶν ἀποστόλων περὶ τοῦ 
πάσχα παραδόσεως πλεῖστα «διειληφότες, κατὰ 
τὸ τέλος τῆς γραφῆς αὐτοῖς ῥήμασιν ἐπιλέγουσιν 
ταῦτα" “᾿ τῆς δ᾽ ἐπιστολῆς ἡμῶν πειράθητε, κατὰ 
πᾶσαν παροικίαν ἀντίγραφα διαπέμψασθαι, ὅπως. 
μὴ ἔνοχοι ὦμεν τοῖς ῥᾳδίως πλανῶσιν ἑ ἑαυτῶν τὰς 
ψυχάς. δηλοῦμεν δὲ ὑμῖν ὅτι τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ͵ 
καὶ ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ ἄγουσιν ἧπερ καὶ ἡμεῖς", 
παρ᾽ ἡμῶν γὰρ τὰ γράμματα κομίζεται αὐτοῖς͵ 
καὶ ἡμῖν παρ᾽ αὐτῶν, ὥστε συμφώνως καὶ ὁμοῦ, 
ἄγειν ἡμᾶς τὴν ἁγίαν ἡμέραν. ξ 
ΧΧΥῚ. ᾿Αλλὰ γὰρ πρὸς τοῖς ἀποδοθεῖσιν εὐ 
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ΚοΘΡ {πα ουβίοτη οἵ ὑποβα ψῆο ψεύα ρυθϑγίευβ ὈΘου 6 
ἢ. Απᾶ ὑπᾶοὺ ἐπεβα οἰγουτηβίαποοβ πον οοτη- 

τηϊτηἰοαϊοεα ἢ ΘὉδοὴ οὐποὺ, δα ἴῃ ὑπ οἤυτοῇ 

Απίοθίαβ γ᾽] δα {πε οοἸθρυδίϊοι οἵ ὑπΠ6 Ἐπ Παυϊϑῦ ἴο 

ῬοΟΙγοδΡ, ΟὈνίουβ]ν ουΐ οὗ τοεϑρεοὺ, ἀπᾶ ὑπδν ραγίθα 
ἔγοτη βοῇ οὐπεν ἰπ ρεδᾶοθ, ἔου ἴπ6 ρβϑδοα οἵ π6 ψο]6 

ΘΠυτοῆ ψγὰ5 Καρὺ θοΐῃ Ὀγν ἔποβθα ψῃο ορϑευνεάᾶ δπα ὈΥ 
ἔποβθα ψγηο αἰ ποῖ.᾿ 

Απᾶ [τεῆϑαϑυβ, γηο ἀεϑεγνϑα Πῖ5 ἤδη, τηδκίηρ᾽ ΔῈ 

αἰγοπίοομ ἴῃ ἐΠἰ5 γα, σάνε Ἔβχπογξαϊίοηβ οὗ {Π15 Κίπα 
ἴογ ὑπ ρεδοθ οὗ {π6 οτος ἃπα βουνεα δ5 105. δτὰ- 

ῬΑββδαοΥυ, ἴον ἴῃ Ἰεύξευβ μα ἀϊδουβθεα {Π6 νϑγΐοιιβ νἱθνν5 

ἢ {πΠ6 ἰδβδαθ ψηΐοῃ Παα Ῥθθη ταϊβθα, ποὺ οἱ στ 
ιοῦον θαΐ 4150 νἱῦἢ τη ὴΥ ΟΥ̓ΠΟΥ ΤΌ] 6Υ5 οὗ ΘΠ τ ἢ 68. 

 ΧΧΥ. ΤΠε Ῥαϊεϑυϊπίαπβ ποτα γα Πᾶνα ὑΘΟ ΘΗ 

πηοσπίϊοποᾷ, ἐπαὺ 15 ἴο 58. Ναγοίββιιβ Πα ΤΠ ΘΟΡΠΙ]5, 

δα αἱ ὑποτὰ (ὐδϑϑῖθβ, ἐπ6 Ὀΐβπορ οἵ {π6 ομυτοῦ 
ἴη Ἴγτα, δηα ΟἸατιβ, {πῸ Ὀίβμορ οἵ {π6 σμυτοῇ ἴῃ 

ῬιοΪετηδῖθ, ἀπ ποθ ποὺ Δϑβθιθ]οα ἢ ὑπεῖῃ, 
ἐγβαϊεα αὖ Ἰθβηρίῃ {πὸ ὑγδαϊ του οοποουπίηρ' {Π6 Ῥάβ85- 

νοῦ ΜΠΪο ἢ Πδα οοτηθ ἄονπ ἴο ἔποτα ἔγοτη π6 βαοοθϑ- 
βίοῃ οὔ {πΠ6 δροβϑίϊεβ, δῃᾷ αὖ {πε δπα οὗ ὑπεὶν νυν; 

που δαα δ5 ἔο!]ονβ: “ΤΥΥ ἴο 56Π4 φορίθβ οἵ οὐῦ 
Ἰεΐθοι ἴο Ἔυεσυ ἀΐοοθβε ἐμαὺ γγα τηᾶὺ ποῦ Ὀ6 σι! 
ἰονατά5β ἐποβε ΨΠῸ Θαϑ]γ ἀδοοῖνε ὑπεῖν οὐ 5001]5. 
᾿Απᾶ νψε τιᾶκο ἰὉ ρ]αΐπ ἴο γοῦ ἐπαὺ ἴθ ΑἸθχαπάγία αἴ5ὸ 
ΠΕΥ οεἸεργαῖθ ἐπε βαῖηθ ἀΔΥ 85 4ο ψ8, ἔου Ἰεἰουβ 
ανα θεδθπ θχομδηροᾶ Ρεύνεθη ἔποῖη πᾶ α85, 50 ὑπδῦ 
νὰ οθβεῦνα ἔπ6 ΠΟΙ͂ αν ἰορεῖμον πᾶ ἴῃ ἀργθοπιθηῦ, "ἢ 

ΧΧΥῚ. Ιῃ αθαϊδίοη ἴο ὑπ6 ρυθ]βηθα ὑγθα ῖβαδ. 
ΜΟΙ. 1 21, 519 
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ναΐίου συγγράμμασιν καὶ ταῖς ἐπιστολαῖς φέρεταί 
τις αὐτοῦ πρὸς Ἕλληνας λόγος συντομώτατος 
καὶ τὰ μάλιστα ἀναγκαιότατος, Περὶ ἐπιστήμης 
ἐπιγεγραμμένος, καὶ ἄλλος, ὃ ὃν ἀνατέθεικεν ἀδελφῷ 
αρκιανῷ τοὔνομα εἰς ἐπίδειξιν τοῦ ἀποστολικοῦ 

κηρύγματος, καὶ βιβλίον τι διαλέξεων διαφόρων, 
ἐν ᾧ τῆς πρὸς Ἕβραίους ἐπιστολῆς καὶ τῆς 
λεγομένης Σολομῶνος Σοφίας μνημονεύει, ῥητά 
τινα ἐξ αὐτῶν παραθέμενος. καὶ τὰ μὲν εἰς 
ἡμετέραν ἐλθόντα γνῶσιν τῶν Εἰρηναίου τοσαῦτα. 
Κομόδου δὲ τὴν ἀρχὴν ἐπὶ δέκα καὶ τρισὶν 

ἔτεσιν καταλύσαντος, αὐτοκράτωρ Σευῆρος οὐδ᾽ 
ὅλοις μησὶν ἕξ μετὰ τὴν Κομόδου τελευτὴν Περτί- 
νακος διαγενομένου κρατεῖ. ΧΧΥΠΙ. πλεῖστα μὲν 
οὖν παρὰ πολλοῖς εἰς ἔτι νῦν τῶν τότε σῴζεται 
παλαιῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν ἐναρέτου 
σπουδῆς ὑπομνήματα: ὧν γε μὴν αὐτοὶ διέγνωμεν, 
εἴη ἂν τὰ ᾿Ηρακλείτου εἰς τὸν ἀπόστολον, καὶ τὰ 
Μαξίμου περὶ τοῦ πολυθρυλήτου παρὰ τοῖς αἷρε- 
σιώταις ζητήματος τοῦ πόθεν ἡ κακία, καὶ περὶ 
τοῦ γενητὴν ὑπάρχειν τὴν ὕλην, τά τε Κανδίδου 
εἰς τὴν ἑξαήμερον, καὶ ᾿Απίωνος εἰς τὴν αὐτὴν. 
ὑπόθεσιν, ὁμοίως Σέξτου περὶ ἀναστάσεως, καὶ 
ἄλλη τις ὑπόθεσις ᾿Αραβιανοῦ, καὶ μυρίων ἄλλων, 
ὧν διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἀφορμὴν οὐχ οἷόν τε 
οὔτε τοὺς χρόνους παραδοῦναι γραφῇ οὔθ᾽ ἱστορία 
μνήμην ὑποσημήνασθαι. καὶ ἄλλων δὲ πλείστων, 
ὧν οὐδὲ τὰς προσηγορίας καταλέγειν ἡμῖν δυνατόν, 
ἦλθον εἰς ἡμᾶς λόγοι, ὀρθοδόξων μὲν καὶ ἐκκλης ῆ ς ἡμᾶς λόγοι, ὁρ μ ἡ" 
,. Ὁ ΟοΙμπηοατι5 νὰ ΚΙΠΠοὰ οα ΠΘΟΘΙθΕΙ 81, Α.Ὁ. 199. 

Ῥεγεϊπαχ βυιοοθοᾶδα Ηΐτη, θὰ  τνγὰ5 ΚΘ Ὀν ἐπς Ῥγαδίογίαπ 
δαδγα οὴ Μδτοῃ 98, 1935, ΤΠ Ῥγδοίουϊδπηβ βο]α ἐπα επρῖγοι 
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ἘΟΟΙΜΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ͂, ΗΙΒΤΟΆΥ, Ν. χχνυι. 1---χχνπι. 1 

ἃθα ἴο {π6 Ἰεϊζουθ οὗ Ισϑῆδθιιβ, ὑποῦα ἰ5 οχίδπὺ ἃ 
ΘΟΠποῖβθ ἃπα δχίγθη ον οοηνίποίπο ἰγθαίδε οἵ Πὶ5 

ἀραϊηδῦ ὑΠ6 Οτεοῖκϑ, δα 16 (Ὀποογηΐηρ Κηοιοίθαρο, 
δα δηοῦμου ΠΟἢ 6 Πὰ5 ἀεαϊοαϊεα ἴο ἃ ΟΠ υβυϊδη 
πδτηθα Μαγοΐδη οὐ {πῸ Π])εηιοπδίγαίίοη οΓ {με Δ) ροείοἶϊο 
Ῥγοαοϊέηρ, ἀν ἃ Ἰἰ 016 ῬοΟΚ οὗ ναγίοιιβ ἀἸἰβοοῦγβαβ ἴῃ 
ὙΠΟ Πα τηθϑηίϊομβ ἵπ6 Ἐρ βὶ]α ἴο πε Ἠδθῦτανβ δπὰ 
π6 50-ο]Ἱδα Ὑγβάοτα οἵ ϑοίογτθομ, αποϊίπρ σαν δίῃ 
Ῥᾶβϑᾶρθβ ἔσοση ἔπε. ϑΘθΟ 5 π6 οχίεπὺ οἵ οὖν 

 Κπον]εάρα οὗ {πΠ6 ψουκβ οἵ ᾿τϑῆδθιβ. 
ὙΠοη. (ΟὈτηταοάϊβ παᾶ ἢηΐϊθῃεα Π15. ταῖρι ΔΡΟΥ 

ἐπϊγέθεπ γεδὺβ ϑθνοῦιβ Ὀθοδῖηθ ΘἸΏΡΘΙΟΥ ποὺ αὐΐ8 
βῖχ τηοϑηὐῃ5 δου τῃ6 ἀδαίῃ οὗ (οτσθοάμπβ, Ρουυπδχ 
οογηΐηρ ἴπ {Π6 ἰηΐεννα]. ΧΧΥΤΙ. Μδαμγ ψουκδ οὗ 
πε νἱσίαουβ Ζ6ὰ] οὗ π86 δποίθηῦ τπθτηθοῦβ οἵ {ΠῈ 
ΘΒυτοῦ οὗ ὑπαὺ ὑἴπηθ πᾶν 5111 Ῥθ θη 6] ν ργθϑεσνεα 
ἘΠῚ πον, ἃπα γγα πᾶγα τοδά ποτὰ οὐγβοῖνθβ ὅᾳοἢ 
το π6 υυϊεπρο οὗ Ἠουδοϊτι5. οι. {Π6 Ἐρ᾿5165,2 ἀπὰ 
ὑπ6 νυ ηρθ οὐ Μαχίτηιιθ οὐ πε Ῥγόθίθιη οἵ {π6 
ΒΟΙΠΌΘ οὗ δν]], 50 τ 0ἢ ἐγανευβεα Ὀγ {πΠ6 μαυοίϊοβ, πὰ 
οἢ. ὙὙΠΟΙΠΕΙ τοίου Πμὰ5 ἃπ οΟΥρῖη, ὑπ6 σου κθ οὗ 
Οδπαϊάπβ οα ἔπ6 Ἡδχδδιηθσομ,ὃ δπα οἵ Αρίομπ οπ {ΠπῸ 
Βᾶτη6 5] οὔ, 4150 οἵ ϑεχῦαβ οὐ πε ΗΠ δβυσυθοίϊοη, πα 
διηούπου ἰγθαίθα οὗ Αὐδθίδπιβ, δα σουηῦ]685. οὐ 5 

Οὗ ψ Β 0 ἢ γα ΓΘ ἀΠ8}0]6 ἔγοση ἰδοῖς οὗ ενίάθπος ἴο ρὶνθ 
ὑπὸ ἀδΐα οὐ ΠΥ δοοουπΐβ οἵ ὑπεὶν ἰδίου. Απαᾶ ἔποτα 
ΔΥΘ ΤΩΘΏΥ ΟὐΠΟΥ5 4150 ψ ΒΟ Πᾶνα τεδομθᾶ τ5, Ραῦ ᾿γ6 
οδηποῦ Ἔνθ σίνα ὑπαῖν πᾶτη6β, γοῦ ὕΠ6Ὺ ἀγα οὐὐποάοχ 

ἴο ὈΙαΐπ5 Γυ]ϊαππβ, θαΐ ἐπα Ῥαπποπίδη Ἰθρίοπβ δοο]αἰτηθα 
Θογοειιθ, γγΠ0 τηϑιο θα οὐ βομθ. ΤμαῈ ϑ6παία ἔπεπ ἐυτπεαᾶ 
αραϊηδὲ Πιᾶῖα5. Γ] Ια πτι5 τ ΠῸ τγγὰ5 Ὀεμεδαᾶβα δὐξεν ἃ ταῖρῃ οὗ 
ὀμὶν βἰχίυ -ϑὶχ αν. 

Ταϊογ ΠΥ “οη ἐπα ἀροϑί!ο,᾽ ν Πἱ ἢ ἴῃ δος] οϑἰ αϑεϊςαὶ ασθοὶκ 
ΤΡ ]ΑΥΥ τηθᾶπ5 ἐπε Εἰ βεϊοϑ οἵ Ῥϑὰ], ποὺ ἐπ Αοἰβ οὔ ἐπθ 
ἈΡοβί!εβ. 3. Τἢαὐ 15, ἰῃς 5'χ ἀἂνϑ οἵ ογεαϊίοῃ, 
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σιαστικῶν, ὥς γε, δὴ ἡ ἐκάστου παραδείκνυσιν 
τῆς θείας. γραφῆς ἑρμηνεία, ἀδήλων δ᾽ ὅμως ἡμῖν, 
ὅτι μὴ τὴν προσηγαρίαν ἐπάγεται τῶν συγγραψα- 
μένων. 
ΧΧΥΠ͵Ι. Τούτων ἔν τινος σπουδάσματι κατὰ 1 

τῆς ᾿Αρτέμωνος αἱρέσεως πεπονημένῳ, ἣν αὖθις ὁ 
ἐκ Σαμοσάτων Παῦλος καθ᾽ ἡμᾶς ἀνανεώσασθαι 
πεπείραται, φέρεταί τις διήγησις ταῖς ἐξεταζο- 
μέναις ἡμῖν προσήκουσα ἱστορίαις. τὴν γάρ τοι 3 
δεδηλωμένην αἵρεσιν ψιλὸν ἄνθρωπον γενέσθαι 
τὸν σωτῆρα φάσκουσαν οὐ πρὸ πολλοῦ τε νεω- 
τερισθεῖσαν διευθύνων, ἐπειδὴ σεμνύνειν αὐτὴν ὡς 
ἂν ἀρχαίαν οἱ ταύτης ἤθελον εἰσηγηταί, πολλὰ 
καὶ ἄλλα εἰς ἔλεγχον αὐτῶν τῆς βλασφήμου 
ψευδηγορίας παραθεὶς ὁ λόγος ταῦτα κατὰ λέξιν 
ἱστορεῖ" “᾿ φασὶν γὰρ τοὺς μὲν προτέρους ἅπαντας 8 
καὶ αὐτοὺς τοὺς ἀποστόλους παρειληφέναι τε καὶ 
δεδιδαχέναι ταῦτα ἃ νῦν οὗτοι λέγουσιν, καὶ 
τετηρῆσθαι τὴν ἀλήθειαν τοῦ κηρύγματος μέχρι 
τῶν Βίκτορος χρόνων, ὃς ἢν τρισκαιδέκατος ἀπὸ 
Πέτρου ἐ ἐν Ῥώμῃ ἐπίσκοπος" ἀπὸ δὲ τοῦ διαδόχου 
αὐτοῦ 2Ζεφυρίνου παρακεχαράχθαι τὴν ἀλήθειαν. 
ἣν δ᾽ ἂν τυχὸν πιθανὸν τὸ λεγόμενον, εἰ μὴ πρῶ- 4 
τον μὲν ἀντέπιπτον αὐτοῖς αἱ θεῖαι γραφαί" καὶ 
ἀδελφῶν δέ τινων ἔστιν γράμματα, πρεσβύτερα 
τῶν Βίκτορος χρόνων, ἃ ἐκεῖνοι καὶ πρὸς τὰ ἔ 
ὑπὲρ τῆς ἀληθείας καὶ πρὸς τὰς τότε αἱρέσεις 
ἔγραψαν, λέγω δὲ ᾿Ιουστίνου καὶ Μιλτιάδου καὶ 
ατιανοῦ καὶ Κλήμεντος καὶ ἑτέρων πλειόνων, 

ἐν οἷς ἅπασιν θεολογεῖται ὃ Χριστός. τὰ γὰρ 
Εἰρηναίου τε καὶ Μελίτωνος καὶ τῶν λοιπῶν τίς 
ἀγνοεῖ βιβλία, θεὸν καὶ ἄνθρωπον καταγγέλλοντα 
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ἘΕΌΤΒ. ἨΙΘΤΟΝΎΥ. χύνει. 1-- -χχνπῖῖι, ὅ 

πᾷ ΟΠ γοἐΐδη, 5. ὑπεῖν ἱητουργοίαϊίου οὐ πὸ αν πο 
Βουρίατε ἀοτηομπδίγαϊθβ, θα ὑπὸ νυ τ Υ5 ΔΛ ΠΠ ΠΟΥ 
ἕο τ58 Ἀεδοδιβα ὑμὶν διε ἀὺθ ποὺ ρσίνοῃ ἴῃ ἐποῖν 
ΟΥΥΙ Ιηρ8. 

ΧΧΥΠΙΙ. Τῃ ἃ ὑγθα δα ννουκοα ουὐ ὈΥ͂ οπ6 οὗ {π6868 
 ραϊποῦ {πΠ6Ὸ ΠΟΥΙΟΘΥ οἵ Ατνΐοπιοη, ψ μοι Ῥαὰ] οὗ 
 βαιϊηοβϑαΐα 85 ἰτὶθα ἴο τϑπον ἰπ ΟἿΥ {ἴτηθ, ὑπούα 15 
 οχίδηῦ δῇ δοοουηῦ ΠΟ ῬΘδΥΒ οἡ {πε ἰἰδέουυ ψΠοἢ 
ΟΨὙΘ ΓΘ δχϑυηϊηΐηρ. ΕῸΥ ἢδ6 οὐἱὐοῖσο {πῸ6 ἀρονοε - 

 χηρηϊοποα ΠοΥύοθυῪ (ΠΟ. οἸαίτηβ ὑπαὺ ὕπΠ6 ϑανίουῦ 

ΟὙῸΒ ἃ ΤΟΥ͂Θ ΤΠ8Π) ἃ5 ἃ τεοθηῦ ἱππογαίίοιι, Ὀθοδιβθ 
ἔῃοβ6 ψηο ἱπίγοάποοα 1Ὁ θη θα ἕο τη Κα 1Ὁ τεβρθοῖαθ]8 
5 θοΐηρ' ἀποίθηῦ. Αὐποηρ τηΔΥ οὐποὺ ροϊπίβ ἁἀἀπορα 
ἴῃ τοξυϊαϊίοηυ οὗ ὑπεῖν Ὀ] ϑρμθσηουβ [α]βεποοά, {Π6 
ἐγεαιθε τοϊαΐαθ {Πῖ8: ““ΕῸΡ ὑπο β8ὺ ὑπμαὺ 411 ψῇο 
ψγεπΐ θεΐογα ἂμ ὑπὸ δροβϑίϊεβ ὑἐπϑιηβαῖνοβ τϑοαϑϊνϑα 
δα ἐδυρηὺ ψημδὺ ΠῈῪ πον 880, ἃπα ἐπᾶῦ {π6 ὑγαΐῃ 
οὗ π6 ἐθδομίηρ νγὰβ Ῥυθβουνεαᾶ ὉΠ} {πα ἐΐϊπιθ5. οἵ 
ἱοῖον, γηο ψψ85 ὑπ6 ἐπ γύθθηΐῃ ὈΙβθμορ ἴῃ Ἀοτηα αἴαν 
Ῥεῖον, θαὺ ὑμπαῦ [6 ὑγσαΐῃ μαά Ῥθθη οουτρίθα ἔΠΌΤα 

ΟΠ ἐπε ὑϊτης οὗἉ 5 βιοοθβθου, Ζερηγγίπιβ. Υ̓ Παῦ ὑΠ6νῪ 
᾿ με τηῖρῃῦ ρευπαρβ ΡῈ Ῥ]δυβίθ]α 16 ἴῃ ἐπε βγβθὺ ρ]δθα 
ἐπε ἀϊνίποε βοτίρίυτεβ υσοτα ποῦ ορροββᾶ ἴο ἔμειι, πᾶ 
ΟΠ ἐπογα 806 δἷ5θο υυιτηρθ οὗ οογίαϊη ΟἩγ ϑυϊδηβ, οἱ οΥ 
ΟΠ {πη {πε ἐΐτηε οἵ γίοΐον, ψ μοῦ ὑπεν στοῖς ἴο {ῃ6 
᾿ς (εμθ]ε5. οα θεμα] οὗ τπ6 σα ἀπά ἀραϊπδὺ ὑπ6 

Πογοϑίθβ οὐ ὑπεῖν οὐαὶ ἐΐππθ. 1 ταθᾶπ ὑπ ρου οἵ 
Ζυπεπ ἀπ Μη δάεβ δἀπᾶ Ταύίαπ ἀπα ΟἸεταεπὺ ἀπ 
ΤΑΘΏΥ ΟὐΠ6 5 ἴῃ 81} οὗ νι μοι ΟΠ υῖβῦ 15 ἐγθαϊθα 5 αοά. 
ἘῸΣ ΨΠῸ 15 ἱρπογαηὺ οὗ πε Ῥοοκ5 οἵ ᾿γϑπαθὺβ δθᾶ 
Μεῖϊίο ἀπᾶ ἐπα οἴπευβ πὸ ἀπποππορα (ἢ γῖδὶ α8 αοα 
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τὸν Χριστόν, ψαλμοὶ δὲ ὅσοι καὶ φδαὶ ἀδελφῶν 
ἀπ᾽ ἀρχῆς ὑπὸ πιστῶν γραφεῖσαι τὸν λόγον τοῦ 
θεοῦ τὸν Χριστὸν ὑμνοῦσιν θεολογοῦντες; πῶς 
οὖν ἐκ τοσούτων ἐτῶν καταγγελλομένου τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος, ἐνδέχεται τοὺς μέχρι 
Βίκτορος οὕτως ὡς οὗτοι λέγουσιν κεκηρυχέναι; 
πῶς δὲ οὐκ αἰδοῦνται ταῦτα Βίκτορος κατα- 
ψεύδεσθαι, ἀκριβῶς εἰδότες ὅ ὅτι Βίκτωρ Θεόδοτον 
τὸν σκυτέα, τὸν ἀρχηγὸν καὶ πατέρα ταύτης τῆς 
ἀρνησιθέου ἀ ἀποστασίας, ἀπεκήρυξεν τῆς κοινωνίας, 
πρῶτον εἰπόντα ψιλὸν ἄνθρωπον τὸν Χριστόν; εἰ 
γὰρ Βίκτωρ κατ᾽ αὐτοὺς οὕτως ἐφρόνει ὡς ἡ 
τούτων διδάσκει βλασφημία, πῶς ἂν ἀπέβαλεν 
Θεόδοτον τὸν τῆς αἱρέσεως ταύτης εὑρετήν;᾿᾽ 
Καὶ τὰ μὲν κατὰ τὸν Βίκτορα τοσαῦτα: τούτου ̓ 

δὲ ἔτεσιν δέκα προστάντος τῆς λειτουργίας 
διάδοχος καθίσταται Ζεφυρῖνος ἀμφὶ τὸ ἔνατον 
τῆς Σευήρου βασιλείας ἔτος. ᾿προστίθησιν δὲ ὁ 
τὸ προειρημένον συντάξας περὶ τοῦ ,κατάρξαντος 
τῆς δηλωθείσης αἱρέσεως βιβλίον καὶ ἄλλην κατὰ 
“Ζεφυρῖνον γενομένην πρᾶξιν, ὧδέ πως αὐτοῖς 
ῥήμασι γράφων" “ ὑπομνήσω γοῦν πολλοὺς τῶν 3 

Μαῦυ, 11,28 ἀδελφῶν πρᾶγμα ἐφ᾽ ἡμῶν γενόμενον, ὃ “γομίζω 
ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγεγόνει, τυχὸν ἂν κἀκείνους 
ἐνουθέτησεν. Νατάλιος ἦν τις ὁμολογητής, οὐ 
πάλαι, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν ἡμετέρων γενόμενος καιρῶν. 
οὗτος ἠπατήθη ποτὲ ὑπὸ ᾿Ασκληπιοδότου καὶ 
ἑτέρου Θεοδότου τινὸς τραπεζίτου" ἦσαν δὲ οὗτοι 
ἄμφω Θεοδότου τοῦ σκυτέως μαθηταὶ τοῦ πρώτου 
ἐπὶ ταύτῃ τῇ φρονήσει, μᾶλλον δὲ ἀφροσύνῃ, 
ἀφορισθέντος τῆς κοινωνίας ὑπὸ Ἐίκτορος, ὡς 
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δ ηα τηδη ἢ Απα 8}} ὑπῸ Ῥβαϊτηβ δῃμᾷ ἤγυηπβ νυν ἢ ὑγ τα 
υϊδίθη ὈῪ [αἰ Π Ὁ} ΟἸν βυϊδηθ ἔτοτὰ ὑπ6 Ῥερὶ ππΐπρ' 

᾿ βἷπρ' οἵ {πὸ ΟΠ τοῦ 5 ὑπὸ Τορὸσ οὗ Οοά δηά ὑγϑαῦ Πίτη 
,.δ5 αοα. Ηον ἔπη 5 1Ὁ Ῥοββίθ]ς ὑπαὺ ἴδον 1Π6 τϊπά 
οὔ Πα ομυχοῦ Πα θΘθη Δηποιιηοοά ἔου 50 ΤηΔῺΥ Ὑ6ΔῚΒ 
{πα {ΠῸ ρσεπογαϊίοη θεΐοσα νίοΐου οαπ Πᾶνα ργθδοῃθᾶ 
85 ἴδμεβε βᾶυῦϑ ὙΥΏΥ γα {πε6Ὺ ποῦ δϑῃδιηβδάᾶ οὗ 80 
 οαἰατηηίαίηρ' ψΊοῖοΥ θη ὑπο Ὺ Κπον ααΐδε ψν6}} ἐπα 
 ΨιοῖοΥ δχοοτησηπηϊοαϊεα Τποοάοῖαβ ὑπ 6 ΘΟΌΌΪοΥ, {πὲ 
τ ξουπάᾶον ἀπά ἐαίπεν οὗ ὑΠῖ58 ἱπβυγγθοίίοη το ἀεηῖοϑ 

(οάα, ψῃεπ ες ἢγϑὺ βαϊα ὑπαὶ Ομγῖθὺ τγδϑ ἃ το 6 τη8ῃ ἢ 
Ἐὸν 1 Ψιοΐου τγὰϑ 50 ταϊηθα ἰονγαγάβ ὕμουη 85 ὑπμεῖν 
ὈΪΆΒΡΠΘΙΩΥ ἔθδοῃθβ, μον σου] ἢ6 πᾶνε ἕἤσγονπι ουὔΐ 
ῬΠδοαοῦαβ ψΠ0 ᾿ἱηνοπθα {Π|8 Πού θυ ἢ ὁ 
0, ἡγεσα ἐπε ονθηΐβ οἵ ὑπ6 ἐἶταε οὗ ψΊοῖου. θη 

Π6 δα πε] ἢΐ5 οἵἶδοθ ἔδει γϑᾶγβ, Ζερηγυῖπιβ. νγὰ5 
ἃρροϊηΐεα Πἴβ συ αβϑου ἴῃ ὑπὸ πἰητῃ γεᾶν οὔ {Π6 ταῖρι 
οὗ βενεσιβ. Απά {Π6 δυΐθοῦ οὗ ἐπε ὈοοΙς τηθη !οπϑα 
ρους ἐπα ἔουπᾶάον οὗ π6 ἃρονε-τηθηὐοπθα ΠΟΥΘΒΥ 
845. ἀπούμου ἱποίάθηῦ ψῃΐο ἢ Παρραπϑα ἴῃ ἐπα {ἰτὴ6 
οἵ Ζερῃγτίπυβ δα ψυῖῦεβ ἃ5 ἔΌ]ΠΟνΒ : “1 ΜΠ αὖ Ἰοαβδὺ 
Του τὴν οἵ {πε Ὀγαίθτεπ οὗ δῃ δνεπὺ ψῃίοῇ 
ΒΔρΡΡρεπβᾶ ἱπ οὐὐ ἐς νοι 1 {πίηῖς νου] Πᾶνα 
ῬΙΟΡΔΌΙΥ θη ἃ ψψυπίπρ ἴο ἔπ6 σταθῃ οὗ Βοάοχα δα ἰὖ 
ΒΑρρεπδα ἴῃ ἐπεῖν οἷν. Ὑπογα ψγὰβ ἃ οογίδίῃ οοη- 
ἔδϑϑου, Ναΐδαβ, ποὺ Ἰοπρ ἃρὸ Ὀυΐ ἴῃ Οὐὐ οὐ {ϊπη6. 
Ηδς νβ ἀεοεϊνεα Ὀγ Αβοϊερίοάοίϊιβ ἀπα ΡΥ ἃ βεοομπά 
ΤΠεοάοΐαβ, ἃ θαηϊκου. Τῆθθ6 οσα Ροῦῃ αἰβοῖρ]65 οὗ 
ΤΗδοδοῖαβ ἔπε ΘΟ Ό]ΘΥ, πο τ γ85 ἢγϑὺ αχοοτζηταιηϊοαϊοα 
Ὀγ οΐον, ΠΟ, 85 1 5814, νγγὰβ ἔπη ὈΙβῃορ, ἴου ὉΠ18 νᾶ 

1 Τηδὶ ἴ5, Α.Ὁ. 901. Βιιὲ τεοκοπίηρ Ὀδοκνγαγαβ ἔγοτη ἐπ 6 
ἔτη οἵ (δ! ]Πβὲπβ το βθθιηβ ἴο πᾶνα Ὀδοοῖηθ Ὀίβμορ οἵ ουης 
ἴη 917, ψΠμοπ ΖΕΡΗνεΐπιιβ μα θθθη Ὀἶβπορ ἴον εἰρη θη 
γεαγβ (ο}. Ἐπιβοθίιβ, ΗΠ 8. Ηοοῖ. νὶ. 91), 1Ὁ νγου]α βθοπὶ ἐμαὶ 
ἐπῖ5 ἀαῖς 15 ϑβουιθνμαῦ ἴοο ἰαΐθ. 
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ἔφην, τοῦ τότε ἐπισκόπου. ἀνεπείσθη δὲ ὃ Νατά-Ἰ 
λιος ὑπ᾽ αὐτῶν ἐπὶ σαλαρίῳ ἐπίσκοπος κληθῆναι 
ταύτης τῆς αἱρέσεως, ὥστε λαμβάνειν παρ᾽ αὐτῶν 
μηνιαῖα δηνάρια ρν΄. γενόμενος οὖν σὺν αὐτοῖς, 1 
δι’ ὁραμάτων πολλάκις ἐνουθετεῖτο ὑπὸ τοῦ 
κυρίου: ὃ γὰρ εὔσπλαγχνος θεὸς καὶ κύριος ἡμῶν 
Ἰησοῦς Χριστὸς οὐκ ἐβούλετο ἔξω ἐκκλησίας 
γενόμενον ἀπολέσθαι μάρτυρα τῶν ἰδίων παθῶν. 
ἐπεὶ δὲ ῥᾳθυμότερον τοῖς ὁράμασιν προσεῖχεν, 1 
δελεαζόμενος τῇ τε παρ᾽ αὐτοῖς πρωτοκαθεδρίᾳ 
καὶ τῇ πλείστους ἀπολλυούσῃ αἰσχροκερδίᾳ, τελευ- 
ταῖον ὑπὸ ἁγίων ἀγγέλων ἐμαστιγώθη δι’ ὅλης 
τῆς νυκτὸς οὐ μικρῶς αἰκισθείς, ὥστε ἕωθεν 
ἀναστῆναι καὶ ἐνδυσάμενον σάκκον καὶ σποδὸν 
καταπασάμενον μετὰ πολλῆς σπουδῆς καὶ δακρύων 
προσπεσεῖν Ζεφυρίνῳ τῷ ἐπισκόπῳ, κυλιόμενον 
ὑπὸ τοὺς πόδας οὐ μόνον τῶν ἐν κλήρῳ, ἀλλὰ καὶ 
τῶν λαϊκῶν, συγχέαι τε τοῖς δάκρυσιν τὴν εὔσπλαγ- 
χνον ἐκκλησίαν τοῦ ἐλεήμονος Χριστοῦ πολλῇ τε 
τῇ δεήσει χρησάμενον δείξαντά τε τοὺς "μώλωπας 
ὧν εἰλήφει πληγῶν μόλις κοινωνηθῆναι.᾽" 
Τούτοις ἐπισυνάψομεν καὶ ἄλλας περὶ τῶν] 

αὐτῶν τοῦ αὐτοῦ συγγραφέως φωνάς, τοῦτον 
ἐχούσας τὸν τρόπον" “᾿ γραφὰς μὲν θείας ἀφόβως 
ῥερᾳδιουργήκασιν, πίστεώς τε ἀρχαίας κανόνα 
ἠθετήκασιν, Χριστὸν δὲ ἠγνοήκασιν, οὐ τί αἱ 
θεῖαι λέγουσιν γραφαί, ζητοῦντες, ἀλλ᾽ ὁποῖον 
σχῆμα συλλογισμοῦ εἰς τὴν τῆς ἀθεότητος σύστασιν 
εὑρεθῇ, φιλοπόνως ἀσκοῦντες. κἂν αὐτοῖς προ- 
τείνῃ τις ῥητὸν γραφῆς θεϊκῆς, ἐξετάζουσιν πό- 
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οἵ τπϊηκίπρ,, οὐ γαῖπου οἵ ποὺ πη κΚίηρ. Ναύδ]τβ νγαβ 
Ῥουβυδαάδα Ὀγ ὑποτὰ ἴοὸ Ὀ6 6116 ὈΙβμορ οἵ {Π15 ΠουοσῪ 
ΙΓ ἃ Βα ϊαγν, 50 ἐπαῦ μῃ6 ψὰβ ραϊα ἃ πυπάτεα ἀπά 
Πέὺν ἀθπαυῖ ἃ τηοπὶῃ Ὀγ ποτ. ὙΠεπ μῈ 5 ψ ἢ 
ποθι μ6 νγὰβ οἴζεπ ψαυποᾶ ὈΥ ἐπε Τιογὰ ἴῃ νἱβίοηβ, 
ἔου ουὔσ τηϑυοῖα] οα ἀπα 1 οτα, «9695 ΟΠ τὺ, ἀϊα ποὶ 
ψβ ὑπαῦ ὑπαγα 5ῃου]ᾶ ρὸ ουὐ οὗ ὅπ6 ομυσοἢ ἂπᾶ 
ῬΕΥΒἢ πα ψΠ0 Πδᾶ θδϑδθη ἃ υυἱζηθββ οὗ πῖθ οὐαὶ βυευ- 
ἴπρϑ5.5 Βαυῦ ψποη Πα ραϊά ἱπα! ογθηὺ αὐξεπίϊοη ἕο {πὸ 
ΨΙΒΙΟη5, ἔῸΣ Π6 νγὰβ δηγαρροα ὈΥ Πῖθ Ἰδδαϊπρ' γδηὶς 
δυαοηρ᾽ ἔπ ἃπα ὈΥ ὑπαὺ οοναξοιβηιθϑθ ὙΠΟ ΤῸ] 8 
80 ΤΔΏΥ͂, ἢ6 γγὰβ δὖ ἰαϑὺ βοουσρϑα 411 πὶρηῦ Ἰοπρ ὈΥ 
ΒΟΙΥ Δ ηρ6]5, δἀηα βυβεγεα ποὺ ἃ 1016, 50 ὑπαῦ ἱπ {π6 
τη ΐηρ Π6 σοῦ ἀρ, Ραῦ οἢ β5ϑδοκοίοί, ἀπ οονευϑα 
Ηϊτα56 1} ἢ ἀ5η65, ἀπ ψεπὶ ἢ το Παβίθ, δηᾶ 
611 ἄονν τ ὉΠ ὑθαγβ θϑΐοσα Ζερῃγυίηαβ ὑπ6 ὈΙβθορ, 
ΤΟ] πρ' αὖ πε ἔεεῦ ποὺ ον οὗ ἐπε οἱευρυ Ὀαΐ α͵5ο οὗ 
ὅς Ἰαϊῦν, πὰ τηονϑα στῇ Πΐ5 ἔθαυθ ὑπ σοπηρδβδίομαϊα 
οδυτοῇ οὗ {ΠῸ ταθυοῖξα] ΟΠ γῖθῦ. Βαΐ ἔου 811 Πῖ5 Ῥυᾶυ ΟΥ5 
δια ὑπ Ἔχῃϊ οἱ τίοη οὗ ἔπ 6 νγβα]5 οὗ {π6 βὑτῖρθβ μα πδὰ 
τϑοοῖνεά, Π6 νγὰ8 ΒΟΥ ΟΙῪ δατηϊ [θα ᾿ηἴο σοτησαπηΐομ." 
γε νου] δα ἰο {π|58. βουὴθ οὔμεν. ψουταβ οἵ τῃ68 

ΒΔΤη6. ΔΌΪΠΟΥ Οἡ ὅΠ6 βϑτὴθ6 Ῥδύβοηβ, Ψ ΠΟΙ ὙΠ ἃ 
ΦΌΠον5 : “ὙΠΘΥ Πᾶνε ποὺ ἔβαγεα ἴο οοττιρὺ αἰνίηθ 
Βογρύυταβ, ἔπαν πᾶνε πυ}} 1864 ἐπα τὰ]α οἵ δποϊθπὶ 
ξαϊτη, πον πᾶνα ποὺ πον ΟΠ γδῦ, ὑπεῪ ἀο ποὺ 
ἱπαυΐγα ψῃᾶὺ πε αἰνίπε ϑβουϊρύσσεβ 58, Ῥαΐ 1η- 
ἀυδύγ!ουθ]ν οομβίαου πνμδὺ 5υ]ορίϑεϊς ἤρυτθ τὰν 6 
Τουπα ἴον πε βιαρροτὺ οἵ ὑπεῖν αὐμείθυα. [1 δῆγοης 
δἀδυοεα ἴο ὑπο ἃ ἰοχὺ οἵ αἀϊνίπε βου ρίυσα πον 

1. Τῃαδξ ἰ8, γταῖμον τόσα ἔμδη «ὅ. ΤΠ 15. {π6 ἢγδὺ οἶθαῦ 
ἰπϑίαπος οὗ μ6 ραυτηθπὶ οὐ Ὀίβμορβ, θαξ σοπηρατα σπαρέον 
18. 2. 

3. ΤῊΪ5 ἀο65 ποΐ τηδϑῃ τηοτὰ ἐπδη ““ Παα Ῥδθη ἃ σοῃἤβββου ᾿᾿ 
--ἃ ννἱΐποβ5 'π σουσχὲ ἰο {πε ““ 5} ογηρθ οἵ ΟΠ γβὲ.᾽" 
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τερον συνημμένον ἢ διεζευγμένον δύναται. ποιῆσαι 
σχῆμα συλλογισμοῦ" καταλιπόντες δὲ τὰς ἁγίας 
τοῦ θεοῦ γραφάς, γεωμετρίαν ἐπιτηδεύουσιν, ὡς 
ἂν ἐκ τῆς γῆς ὄντες καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλοῦντες καὶ 
τὸν ἄνωθεν ἐ ἐρχόμενον ἀγνοοῦντες. Εὐκλείδης γοῦν 
παρά τισιν αὐτῶν φιλοπόνως γεωμετρεῖται, ᾽᾿Αριστο- 

’, κ ᾿] ὔ ᾽ὔ ᾿ τέλης δὲ καὶ Θεόφραστος θαυμάζονται: Γαληνὸς 
γὰρ ἴσως ὑπό τινων καὶ προσκυνεῖται. οἱ δὲ ταῖς 
τῶν ἀπίστων τέχναις εἰς τὴν τῆς αἱρέσεως αὐτῶν 
γνώμην ἀποχρώμενοι καὶ τῇ τῶν ἀθέων πανουργίᾳ 
τὴν ἁπλῆν τῶν θείων γραφῶν πίστιν καπηλεύοντες, 
ὅτι μηδὲ ἐγγὺς πίστεως ὑπάρχουσιν, τί δεῖ καὶ 
λέγειν; διὰ τοῦτο ταῖς θείαις γραφαῖς ἀφόβως 
᾽ ’ὔ ἣν -“ ’, 3 Α ,, ἐπέβαλον τὰς χεῖρας, λέγοντες αὐτὰς διωρθωκέναι. 
καὶ ὅτι τοῦτο μὴ καταψευδόμενος αὐτῶν λέγω, 
ς 4 “-“"ἢ ] ᾽ὔ ’ὔ ὁ βουλόμενος δύναται μαθεῖν. εἰ γάρ τις θελήσει 
συγκομίσας αὐτῶν ἑκάστου τὰ ἀντίγραφα ἐξ- 

΄ὔ ᾿Ὶ ΝΜ Ἀ ᾿Ὶ .Ἂ ΄ ετάζειν πρὸς ἄλληλα, κατὰ πολὺ ἂν εὕροι δια- 
φωνοῦντα. ἀσύμφωνα γοῦν ἔσται τὰ ἀσκης 

΄ - ’ “ ᾿ ΝΜ ᾽ πιάδου τοῖς Θεοδότου, πολλῶν δὲ ἔστιν εὖπο 
σαι διὰ τὸ φιλοτίμως ἐκγεγράφθαι τοὺς ἀαϑητὴς 
αὐτῶν τὰ ὑφ᾽ ἑκάστου αὐτῶν, ὡς αὐτοὶ καλοῦσιν, 
κατωρθωμένα, τοῦτ᾽ ἐστὶν ἠφανισμένα" πάλιν δὲ 
τούτοις τὰ Ἑρμοφίλου οὐ συνάδει. τὰ γὰρ 
᾿Ὰ; λλ (ὃ ὐὃ , ᾽ ᾿Ὶ ε - ᾽ ᾽ὔ ΠῚ πολλωνιάδου οὐδὲ αὐτὰ ἑαυτοῖς ἐστιν σύμφωνα 
ἔνεστιν γὰρ συγκρῖναι τὰ πρότερον ὑπ᾽ αὐτῶν 
κατασκευασθέντα τοῖς ὕστερον πάλιν ἐπιδιαστρα- 

1 Τὴν, ““φαγι-τηραβιγοιηθηΐ." Νοῖθ ἔῃ ρἷδὺ οη μα 
ψοτᾶβ. 

3 Αρρδιθηΐν {πα πηθαηΐϊηρ οἵ ἐπ Ῥαββαρδ ἰβ5 ἐμαὶ ἔπ686 
ῬΘΥΒΟῚ5. ἰγοδα ἰοὸ ᾿πἰτοάπος Οτθοὶς ᾿Ἰδαυπίὶπρ' ΘΌΠΟΥΑΙΥ ἰηΐο 
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᾿παυῖΐτα πείθου Ὁ οαπ θα ραΐ ἴῃ ἐπα ἔοτγτη οὗ ἃ οοῃ- 
7αποίῖνεα οὐ ἃ ἀϊδ] υποῖῖνε βυ]Πορίθτη. ΤΠΘΥ ἀραπάοῃ 
{πὸ ΠοΙ͂Υ Βογίρίυτο οὗ αοά ἀπά 5ἰπαγ ρσϑομπηοίγυ,, ἴον 
ἘΠΟΥ ἀγα οἵ Ὁπ6 θαυ ἀπ ὑπον βρθὰῖκ οὗ ὑπῸ δαυΐῃ 
8ηα Ηΐτη γγΠ0 ΘΟμλ65 ἔτοτα ἅἀρονα ἔπον ἀο ποῖ Κπον. 
ϑόογὴθ οἵ ἔποῖη, ἔουβοοίῃ, βύπαν 8 ρϑοιηθιτυ οἵ 
Ἐλιο]α ἀπα δατηϊγε Αὐίϑίοια δἀηᾶ ΤΠθορητγαβίαβ. 
Οδθη ρϑυμδρ5 15 θνεη γουβῃρραα ὈΥ βουμα οἵ ὑμετῃ.3 
ὙΠ απ ὑπο τηᾶκα ἃ Ὀδᾶ τι56 οἵ {π6 ατίβ οὗ ὑπθο] αν ὺβ 
ον ὅΠπ6 ορίπίομβ οὗ ἐμοὶν Πθύθϑυ, δᾶ δἀυϊζογαῖθ {Π6 
ΒΙΤΩΡ]6 ἔα ἢ οὔ πὸ αἰνίπα βουϊρύστεβ ΒΥ ἐπ σπαπηπίηρ' 
οἵ ἴΠ6 σοά]εββ, ψμαῦ πεϑᾶ ἰβ ἔῃθύα ἴο 580 ὑπαὺ ὑπῸῪ 
816 ποῦ δνδῃ πϑδν {πα ἔα ἢ ἢ ΕὸΥ ὑΠ|8 οασβα ὑπο γ αἸα 
ποῦ ἔξαυ ἴο Ιὰν μαηᾶϑ οἱ πε αἰνίπα βουϊρίατοβ, βαυΐησ' 
ἐπαῦ πον Πα οοτγθοϊθα ἔπε. Απα {πα 1 40 ποὺ 
οδ] απηηδὶα ἔπ θτὰ ἴῃ βαυΐηρ ὑΠ 15 Δ γ ὙΠῸ ΨΥ ]5}. ὁδὶ ΘΑ, 
ἴον 1 δῦν ΡῈ νἱΠπρ ἴο οοΠ] θοῦ ἃπα οογρᾶτα στῇ 
680 οὐμονὺ ὑπ6 ἰαχὺβ οἵ ϑδοῇ οὔ ἔπϑια, ῃ6 ψου]Ἱᾶ ἤπὰ 
ὕθοτα ἴῃ σγεαὺ αἰβοοτά, ἔου {πΠ6 οορίεβ 8 οἵ Αβοϊβρίδαεβ 
ἀο ποὺ ἀρῦθὲ ψἱτῃ ἐποβα οὗ Ἰπεοάοῦῖιβ, ἀπα 1 15 
ῬΟΒΒΙ]6. ἕο ορίδϊῃ τδῆν οἵ ἔπθυὰ Ῥϑοδσβα ὑπΠοῖν α185- 
Οἶρ]65 αν ἀρ ομεγ ψυϊ θη οαὖ σορίθβ οοτγυθοϊθά, 
ἃ5 ΠΕ 580, θαὺ τϑα]]ν οουτιρίεα ὈΥ 68. οὗ {ῃθπη. 
Αραΐπ {πε οορίθβ οἵ Ἡθυσθορ 5 ἀο ποῦ ἀρτθο ψ]ἢ 
{π686, ὑπὸ οορίθβ οἵ Δρο]οπίδαθϑ ἀῦθ ποῦ Ἔνϑὴ οοη- 
βἰβύθεην αι ὑμουάβοῖνεβ, ἕο ὑπ6 σορίθβ ργεραγθα ὈγῪ 
ὑποῖὰ αὖ ἢνϑὺ σδὴ 6 οοτηραγοα σι ἴποβθα ψῃοἢ 
Ἰαΐου οὐ ἀπᾶευνγθηῦ ἃ βεοομα οογταρύϊομ, ἃπα ὑπο 

μα ἱηϊογργείαϊίοη οὐ ϑουιρέασθ ὙΠοῸρΡῈ ΠΠ{||6 ποίβα δὲ ἐμ 
ἐἶτηθ οὐ βίποο, ἐποὶν τοὐθοϊίοπ Ὀν ἐπα ΟΠ τΟ 15 Ρουμαρ5 οὁπ6 οὗ 
ἐπα ἔασπῖηρ-Ῥοὶπίβ οὗ Πἰβίουυ. : 

8 Τηαὶ ἴ5, με οορίεβ. οἵ ϑουιρέασε πδοᾶ ὈῪ Αϑβοϊορίδαεβ. 

ΑΡΡδιθπέϊυ ἐμθβα Βοιηδῃ πογοιῖοβ δα ἀθα ἐθχίμα] οὐδ ῖβτη ἕο 

ἐπε 5ἷπ οὗ τιϑὶπρ' Αὐἰ βίου θ᾽ 5 Ἰορὶς, δηα γγε γα ἘΠΆΌ]6 ἴο τοϑὶϑὲ 

ἐπα ἐετηρίαϊίομϑ οὗ σοπ]θοΐιγαὶ οϑιηθηαίίοῃ. 
δῶ28 
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- ᾿ ς κα Ν δ κα, (ὃ Ψ δὲ φεῖσιν καὶ εὑρεῖν κατὰ πολὺ ἀπάδοντα. ὅσης δὲ 18 
τόλμης ἐστὶ τοῦτο τὸ ἁμάρτημα, εἰκὸς μηδὲ 
ἐκείνους ἀγνοεῖν. ἢ γὰρ οὐ πιστεύουσιν ἁγίῳ 

’ ; ᾿. ΄ ’ ,ὔ ᾽ πνεύματι λελέχθαι τὰς θείας γραφάς, καί εἰσιν 
ἄπιστοι: ἢ ἑαυτοὺς ἡγοῦνται σοφωτέρους τοῦ 

Ω ἁγίου πνεύματος ὑπάρχειν, καὶ τί ἕτερον ἢ δαι- 
μονῶσιν; οὐδὲ γὰρ ἀρνήσασθαι δύνανται ἑαυτῶν 

“ ες εἶναι τὸ τόλμημα, ὁπόταν καὶ τῇ αὐτῶν χειρὶ ἢ 
Ἁ γεγραμμένα, καὶ παρ᾽ ὧν κατηχήθησαν, μὴ 

, , . ,ὔ Α - 

τοιαύτας παρέλαβον τὰς γραφάς, καὶ δεῖξαι 
ἀντίγραφα ὅθεν αὐτὰ μετεγράψαντο, μὴ ἔχωσιν. 
ἔνιοι δ᾽ αὐτῶν οὐδὲ παραχαράσσειν ἠξίωσαν 18 

“ " 

αὐτάς, ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἀρνησάμενοι τόν τε νόμον καὶ 
᾿Ὶ 7 ἐς " 3 ΄ ὃ ὃ αλί τοὺς προφήτας, ἀνόμου καὶ ἀθέου διδασκαλίας 

ἃ ΄ Ψ Ν᾿ 9 ᾽ ᾿᾿ 

προφάσει χάριτος εἰς ἔσχατον ἀπωλείας ὄλεθρον 
κατωλίσθησαν.᾽᾽ 

Καὶ ταῦτα μὲν τοῦτον ἱστορήσθω τὸν τρόπον. 
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01} ΡῈ [ουπᾶ ἴο ἀΐβϑαργθα στεαῦϊγ. ΤΠηῈ ππρυάεθποα 
οἵ {Π15 βἴπ οδὴ ΒοδτΌ ΘΙ 6 ἀππονγη οναπ ἴο ἔῃ θη, 
ἴον εἰθπον ὑΠποΥ ἀο ποὺ ᾿ε]ΐενα ὑπαῦ {πὸ ἀἰϊνίπε βουῖρ- 
ὕαγ65 6.6 ΒρΌθὴ Ργ. ὑπ Ηοὶν ϑριτΐ, ἀπα 1 5ο ὑπδῪ 
δΥΘ. ὉΠΡΘ]ΙΘνουβ, οὐ ὑμπαν ὑπῖπῖκ ὑπαὺῦ ὑπο ἀγα Ὑ 56 Υ 
ὑπαη ἴπΠ6 ΗοΙγ ϑρίυϊδ, ἀπ ψημᾶὺ ἅτε ὑμπαυ Ραυὺ 46- 
τηοπΐδοβ "ἢ ΕῸΣ παν οαηποῦ αὐθὴ θην ὑπαὶ ἐπῖ5 
ΟΥ̓Τη6 15. {Πα ῖτβ, βθαίπρ' ὑπαῦ {π6 οορίθβ εα νυ θη 
ἴπ ὑπαὶ οὐγὴ Πᾶπά, δηᾶ ἔπου αἰᾷ ποὺ τϑοοῖνε {π6 
Βουρύαταβ ἴῃ ὑΠ|5 οομα! οπ ἔγουη ἐπα ῖν ἔθϑοηουθ, ΠΟΥ 
οδπ ὑπ 6 Ὺ 5Πο0Ὺ οΥἱρὶπα]5 ἔτοση 10 πον τηδάς ἐπεῖν 
οορίθβ. ϑουηβ οὔ ἔπϑιη πᾶνε ποὺ ἐπουρῆηῦ Ὁ ΠΘοΘσθαυΎῪ 
ΘύΘ ἢ ἴο Θιηθπα {ῃ6 ἰοχὺ, Ὀαΐ 5'πΡ]ν ἄδην {πὸ ἂν 
δηα ἴΠ6 Ῥτορμείβ, πα ὑππ5 οα ἐπα ργείθπος 1 οὗ ἐπεῖν 
νυ ἱο κα ἀπα ροα 685 ὑθδοῃίηρ ἤᾶνα 4116 ἴο ἐπ Ἰοννεϑῦ 
ἀδδιγαούίοη οἵ ρογαϊ οπ. Απᾷ Ἰοὺ {πῖ5 βυθῆοα [ῸΥ 
ὑπ 6588 ὑπίηρβ. 

1 χάριτος 5661ὴ5 ἴ0 Ὀ6 ἃ ὈΥΪΠΪ να ΕΥΤΟΥ, ἴῸΥ ἱπουρῊ ἴὲ ἴ5 
Τουπα ἰπ 41} {π6 μ88. ἢ 15 ΤΡ Οϑϑ10 16 ἴο ρἵνα 1 δὴν τϑαβοη- 
8.Ὁ]6 5εη86. Ῥοββίθ!ν ἃ ψογα 85 816 η οὐ γῃ]οἢ νγου]α οἷνα 
ἐπε τηραπίηρ “ἧ ἴπαν πᾶν ἔ8]]16η ἔγοπι ρυδοα, εἷς.᾽ 

Ῥγίρμέφα ἐξ Ογεαΐ Βγίξαϊνε ὃν Ἐ. ὃς Ἐ. ΟμΑκκ, ὰμιτεῦ, ΖΞ αϊρηδιγρλ. 
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ΤΑΟΊΤΤΙΚ : ΗΕἸΒΤΟΒΙΕΒ. Ο, ΗἩ. Μοοσθ. 2 ὕο]8. γΟ]. 1. 
ΤΈΒΕΝΟΙ. συδη ϑαγροαιηῦ. 2 018. (δέδ, ΤΠ.) 
ΕΠ ΕΙΒ ΡΑΤΕΒΟΙΓΌΒ ἂνρ ΒΕ ΟΕΒΤΑΈ. Ἐ. Ὑ7, ΒΒΙΡΙΘΥ. 
ΨΙΒΘΙΙ. Η. Β. Ἑαϊγοϊοαρη. 2 γο18. (ὕ0]. 1. 4{ἢν) Την}., ΛΟ]. 11, ϑγά 111},} 

ΟΎϑοῖς ΔΌ ΒΟΥ. 

ΛἈΟΗΙΠΠῈΒ ΤΑΤΙΒ. 85. ΘΆ56166, 
ἌΕΝΕΛΒ ΤΑΟΤΊΟΌΞ, ΑΒΟΠΕΡΙΟΘΟΤΌΣΒ ἂακρ ΟΝ ΑΒΑΝΘΕΒ. ὙΤπὸ 

ΠΙΙποΐ5 ασθοκ ΟἸΠ Ὁ. 
ἈΒΞΟΗΙΝΕΣΞ. Ο. Ὁ. Αἀδπ15. 
ΑΚΒΟΗΥΤΌΒ. Η. Ὑγοῖν ϑιηγῦμ, 2.015. 
ἈΑΡΟΙΠΟΠΟΒΙΙ͂Κ. β8:: 5. α. ἘΥάΖου, 2 ὕο]5. 
ΑΡΟΙΙΠΟΝΊΙΙΒ ΒΗΟΌΙΌΒ, Β. Ὁ. βοαύομ, (ϑγᾶ 1.) 
ΤΉΞ; ΑΡΟΒΤΟΙΙ͂Ο ΒΑΤΗΒΗΒ. Κίτθορρ [μᾶκθ., 2 ὅοΐβ. (1. 4ἰἢν, 11, 8γα.) 

ἈΡΡΙΑΝΒ ΒΟΜΑΝ ΒΙΒΤΟΒΥ͂, Ηογδοθ πο, 4 Υο]8. 

1 



ἈΑΒΙΒΞΤΟΡΗΑΝΕΝ, Βοη)ατηη Β. Πορσοῦβ. 8 ο]85. 
ΑΒΙΞΤΟΤΊΕ : ΤῊΝ “ΑἘΤ ΟἿ᾽ ἨΗΕΤΌΠΙΟ. 7. Η. Ετθθβο. 
ἈΒΙΞΤΟΤΙΕ : ΤῊΝ ΝΙΟΟΜΑΟΉΒΑΝ ΕἘΤΉΙΟΞ. Η. Ἐδοκπᾶτη. 
ΟΑΔΙΠΙΜΑΟΘΗΤΝΚ ἂν ΠΥ̓ΟΟΡΗΉΒΟΝ, Α.ΎὟ. Μαῖσ ; ΑΒΑΤΟΞΒ, 6. Π, Μαῖν. 
ΟἸΕΜΈΝΤ ΟΝ ΑἸ ΕΧΑΝΌΒΙΑ, Βον. 6. ὟὟ, Βαύξον οσίῃ. 
ΘΑΡΗΝΙῚΒΞ ΑΝῸ ΟΗΠΙΟΝ. ἩΠΟΓΠΙΘΥ 5. ὑυδηβ]αύϊοι καὶ ὉΥ 7. Μ, 

ἙηΠοΠαΒ ; νὴ ΡΑΒΤΉΗΒΝΙΌΒ, 8... Θάβοῖθο. (Ὡ πη ]1ηὺ}.} 
ῬΕΜΟΒΤΗΒΝΕΝ: τὰ ΝΗῸΝ ΑΝὉ ΠΣ ΒΑΤΙΒΑ ΤΒΟΑΊΊΟΝΕ. σὰς 

νὶποθ πα ΖΦ. ΗῸ Υ 
ὍΙΟ ΟΑΞΒΙΒ: ΠΟΜΑΝ ἬΙΒΤΟΒΥ. Ε. δ. 9 Υο]8. γο 15. 1..Ὑ1Π], 
ΘΙΟΘΈΝΕΒ ΠΑΒΒΤΊΌΒ. Ἐ. Ὁ. Ηΐϊοκ5. 2 Υο]85. 
ἘΡΙΟΤΕΤΌΒ. Υ. Α. ΟἸάϊαῦμου. 2 ο]58. ὙῸ]. 1 
ἘΠΒΙΡΙΘΕΜΣ, Α, 5. Αγ. 4 γο]8. (1., 1. δρὰ, ἯΙ. Αἰ, 111. προ: .) 
ἐμόν τοις θυ ἘΟΟΙΕΒΙΑΒΤΊΟΑΙ, ΗἸΒΤΟΗΥ͂. ΚίβορΡ 186. Ὁ]5. 

[) 
ΘΟΑΙΕΝ : ΟΝ ΤῊΕ ΝΑΤΌΡΒΑΙ, ΒΑΟΌΙΤΊΕΒ, Α. 4. Βχγοοῖς, 
ΤΗᾺ ΟΘΒΕΒΚ ΑΝΤΉΗΟΠΙΟΘΟΥ, Ὑ, Ἡ. Ῥαΐομ. ὅ ὕοῖβ. (1., ΠῚ. πα Τῃ1}.} 
ΤΗΒ ΘΒΕ ΕΚ ΒΌΘΟΠΙΟ ΡΟΕῚΚ (ΤΗἨΒΟΟΒΙΤΌΞ, ΒΙΟΝ, ΜΟΒΟΗΒ). 

7. Μ, Ἑάϊιηοηᾶβ, (4ἢ, 1.) 
ἩΗἩΒΕΟΘΟΤΌΞ, Α, Ὁ. Θοά]ον. 4 Υο]8. 
ἨΒΒΙΟῸ ἀνρ ΤῊ ἨΟΜΕΈΒΙΟ ΗΥΜΝΒ, Η. 6. Ενοῖγαη ΥΜῦο, (πα [π}.) 
ἩΠΙΡΡΟσΒΑΤΕΜΝ, Υ. Ἡ. 5. Φοηθ5. 4 ο]8. Υ]8. ἔτι. 
ἨΟΜΒῈ : ΠΙᾺ, Α, ΤῸ Μυτνταγ. 2 Υο]8. 
ἨΟΜΈΕΝ,: ΟὈΥ̓ΗΒΕΥ, Α, Τ,, ΜΌγταν. 2 ὅο15. (2η Τηϊ.} 
ΦΟΒΕΡΗΣΞΒ : ΤῊ ΠΠΕῈ ἀκρ ΑΘΟΑΙΝΒΤ ΑΡΙΟΝ, Η. ὅι “. ΤΉΔΟΙΚΟΡαν. 
σΠΙΑΝ, ὙΠηΟΡ ανο  τἰρμῦ, 8. ο]8, 
ΕΌΟΙΑΝ, Α. Μ. Ηδιίοπ. 8. ὕο]58, γο]8. 1.-1, (018. 1., 11. 9ηα Πη}».) 
ΤΥ͂ΒΑ ΘΒΑΆΒΟΑΛ. 1, Μ. ΕἙαϊηομᾶβ. 8 ο]β, ὙἹβ, 1.-11. 
ΜΑΒΟΌΒΚ ΑΥΒΕΙΤΌΒ, Ο. ἘΠ. Ἠδίπθβ, (Ὡ πᾶ 1ην}.} 
ΜΕΝΑΝΌΞΒΗΝ. ἘΕ', α. ΑἸ] ΠΒοη, 
ῬΑΟΒΑΝΙΑΒ; ΘΕΒΟΒΙΡΤΙΟΝ ΟΝ ΑΒΕΈΟΘΕ, Υ. Ἡ, 5, “οηθ5, ὅ Ὑ0]8, 

δια Οομμρδηΐοι ὅο], Ὑ0]5. 1.-1. 
ῬΗΠΙΟΒΤΒΑΤΟΞΒ: ΤῊΝ Π1ΕῈ} ΟΥ̓ ΑΡΟΙΠΟΝΙΌΝ ΟΕ ΤΎΑΝΑ, Ἐ, 6, 

ΟΟΠΥ ΌΘΑΓΘ, 2 ὕο]8. (Ὡηὦ 1.) 
ΡΗΠΟΒΤΒΑΤΟΒ ΑΝΡ ΟΝΑΡΙῦΒ: ΠΕ ΟΕ ΤῊΝ ΒΟΡΗΙΒΤΗ, 

ὙΠτηΘν αν ΥΥτὶρῦ, 
ῬΡΙΝΌΑΒ. ϑ8ιν 7, Ἐ. βϑαηᾶγβ, (ϑγὰ Εα.) 
ῬΡΙΊΑΤΟ: ΟΒΑΤΥΠΙΌΪΞ, ΡΑΒΜΕΝΙΘΕΒ, ΟΒΕΑΤΕΝ ἀνκρΡ ΓΠΈΕΒΒΕΝΒ 

ΗΙΡΡΙΑΒ. Η. Ν, ΒΌΨΝ]ΠΘΥ. 
ΡΙΑΤῸ : ΕὔΤΗΥΡΗΗΟ, ἌΡΟΙΟΟΥ͂, ΟΕΙΤΟ, ΡΗΑΕΌΟ, ΡΗΑΈΘΕΟΞ, 

Η. Ν. Εν ]ου, (4 ἐν [ηρῸ 
ΡῬΙΆΑΤΟ: ΠΑΟΉΗ ΕΞ, ΡΒΟΤΑΘΟ., ΜΕΝΟ, ΕὔΤΗΥΘΕΜΌΒ, ΥΥ. Ἐ. Μ. 1μΔπι|ῦ. 
ῬΙΑΤΟ: ΠΑΎΚ. Ἦν. ἢ. 6. Βιυῦν. 2 γ015. 
ῬΡΙΑΤΟ: ΤΎΥΒΙΒ, ΒΥΜΡΟΒΙΌΜ, ΘΟΒΟΙΑΒ. Ὑ. Ἐ. Μ. ΓΆΠῊΡ. 
ΡΙΑΤΟ: ΒΤΑΤΕΞΜΑΝ, ῬΗΠΠΠΒΤΒ. Η. Ν. ΕΌΜ]ΟΥ ; ΟΝ. Ὗ. ΒΕ. Μ. Ταπῖ. 
ΡΙΑΤΟ: ΤΗΠΑΒΤΌΤΙΞΒ, ΒΟΡΗΙΒΤ, Η. Ν, ἘΟΨ]ΟΙ, 
ῬΩ ΤΑΒΟΗ: ΤῊΙΒ ΡΑΒΑΤΙΤΙΕΙ, ΠΥ ΕΒ. Β. Ρουσῖπ, 11 γΟ]8, 
ῬΟΠΥΒΙΟΒ, Υ. Β. Ῥαΐοπ, 6 ὕοῖβ, 1.-Υ͂.Ὶ 
ῬΒΟΟΟΡΙΓΒ : ΗΙΒΤΟΒΥ͂ ΟΥ̓ ΤῊΝ ΑῈΒ, Η, Β, ονίηρ, Τ  ο18, 1..-1Υ, 
ΟΙΝΤΟΒ ΒΜΥΒΝΑΕΌΒ, Α, 5. Ὑὰν 
ΒΟΡΗΟΟΠΕΜΒ, Ἐ', Βύουγ, 2 ο]8. δὶ. 1. 4}, Ιην»., οὶ. 11, 8υἃ Τ1}.) 
5Τ, ΒΑΞῚΠ, : ΠΠΤΤΙΉΒ. Ἦ. 7. Τοίθστασί. 
51, 95ΟΗΝ ΠΑΜΑΞΒΟΕΝΕ: ΒΑΒΠΑΑΜ ΑΝῸ ΙΟΛΑΒΑΡΗ, Βν. 6. Ἐ. 

γγοοᾶνγναγα απᾶ Ἠδγοϊὰ Μαύπρ]ν, 
ΒΤΉΑΒΟ : ΘΕΟΘΒΑΡΗΥ͂, Ἠοτδοθ ἴ,, ὅοηθδ. 8 015, ΥΪΒ, 1.-11]. 
ΤΗΒΟΡΗΒΑΒΤΌΝ: ΕΝΟΌΙΗΥ ΓἹΝΤῸ ΡΙΑΝΤΒ, 8. Αὐὐθὰν Ἠογῦ, Βαγῦ, 

2 ο]8. 
ΤΗ ΠΟΥ ΙΌΕΒ. Ο. ἘΝ Βυι ἢ, 4 ΟΪΒ, 
ΧΕΝΟΡΗΟΝ : ΟΥ̓ΒΟΡΑΞΒΌΙΑ, Ὑγαιῦου ΜΊΠΟΡ, 2 018, (Υ0], 1. ἌΦΟΟΡΝ 
ΧΕΝΟΡΗΟΝ; ἨἨΒΝΙΠΈΝΙΟΑ, ΑΝΑΒΑΒΙΒ, ΑΡΟΠΟΘΎΥ͂, ἂνν 

ῬΟΞΙΜ. Ο. 1. Βτουβοη δᾶ Ο; {. Ἰοᾶα, 8 ΜΟΪΒ. 
ΧΕΝΟΡΗΟΝ : ΜΕΜΟΒΑΒΙΤΙΑ ἂἀνν ΟΕΟΟΝΟΜΊΟΌΒ, Ἐ. Ο, Μαγομπαηῦ, 
ΧΕΝΟΡΗΟΝ ;: ΒΟΒΙΡΤΑ ΜΙΝΟΒΑ. Ἐ. Ο. Μαζγομπαῃῦ, 
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ΒΕ ΒυΒΘΌΣυΒ ῬΕΠΡΏΣ1Σ, Ὀρ. οὗ 
ι 160 σδϑβασθδ 

ΒΔ ΤῺ86 δσοϊθβδεδβλοϑὶ βου 
1926 

 Ἄπρας , 

ΡΙΕΑΘΕ ὈΟ ΝΟΤ ΒΕΜΟΝΕ 

ΓΑΒΌΘ ΟΚἈ 51:|Ρ56 ΕΒΟΝ ΤΗΙ5 ΡΟΟΚΕΤ 

ὉΝΙΝΕΒΒΙΤΥ ΟΕ ΤΟΒΟΝΤΟ {ΙΒΒΑΒῪ 



“Ὁ ᾿ ΓΕ 

ΠΕΣ ἘΣ Ξ 

“αφοφεουττὶο δα οέν 
ΠΡΤΣΙ 

ΕΝ ΓΈ μι 
ἬΝ 

᾿ τότε ΕΊΣ, δ 


